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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΓΑΛΛΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ
∆ύο πολύ διαφορετικές 
φιναλίστ µε κοινό 
χαρακτηριστικό την κλάση

σελ. 29

Γιατί 
«τρελάθηκε» 
ο καιρός

σελ. 19

Στ. Καλόγηρος 
«Η κυβέρνηση 
επιδεικνύει µια απολύτως 
προκλητική στάση 
αψηφώντας τη λαϊκή 
βούληση»

σελ. 10-11

Κ. Φίλης 
«Αν η ΠΓ∆Μ 
ολοκληρώσει το δικό της 
κοµµάτι της συµφωνίας, 
θα είναι και η Ελλάδα 
υποχρεωµένη να κάνει 
το ίδιο»

σελ. 6-7

ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΕ
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ

ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΡΕΚΟΡ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ

Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ 
«ΕΞΑΦΑΝΙΣΕ» 
ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΜΕΙΩΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 
ΛΕΕΙ ΤΟ EUROGROUP

σελ. 5, 16, 17, 18

Από το bullying 
στο bullycide

σελ. 20-21, 22
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η 
αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιλη-
πτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµε-
ρίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανι-
κό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογρα-
φήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/ 
1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν∆ 
3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες 
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

• Μείνατε από µπαταρία; Και τώρα τι; • Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel στην Αθήνα;
• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

• 70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα&
Skoda: ∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα››  Ford Ka+ ››  Seat Ateca  ››   Porsche 718 Boxster ››   Volvo V40 Cross Country T3 Auto

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πατέντες Made in USA
Πατέντες Made in USA
Πατέντες
70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

Είναι το Ford Focus RS, o βασιλιάς των hot hatches;
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

•  Volvo V60 Cross Country•   Mercedes E-Class Estate
•    Με Citroen C1 στο Πήλιο
•  VW Crast er: Van of the Year 2017

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

το αυτοκίνητό σας Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;&
Opel Mokka-X››  Toyota CH-R ››  Skoda Octavia 1.0 TSI ››  Opel Adam 1.4 Easytronic ››  Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Συριζαϊκά δάκρυα 
για το αυστριακό οκτάωρο
04 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηνωµένο Βασίλειο: Η δύναµη 
της αδυναµίας
05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Από τη φλυαρία του Μοσκοβισί 
στην αυστηρή πειθαρχία του Eurogroup
06-07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΦΙΛΗΣ 
«Η Ελλάδα θα πρέπει να προετοιµάζεται για 
όλα τα σενάρια σχετικά µε το Σκοπιανό»
08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Επιλεκτική 
η διαχείριση της ρωσικής απειλής
10-11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤ. 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ «Η κυβέρνηση επιδεικνύει 
µια απολύτως προκλητική στάση 
αψηφώντας τη λαϊκή βούληση»
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ 
Ο ΣΥΡΙΖΑ προστατεύει τους Αυστριακούς 
φορτηγατζήδες από τον ανταγωνισµό 
των… Ελλήνων
14 // ΑΠΟΨΗ Θ. ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣ 
Η τιµή µιας γραβάτας
15 // ΑΠΟΨΗ Σ. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Μνηµόνια 
τέλος; Και τώρα τι;
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ «Όνειρο θερινής 
νυκτός» οι διακοπές για τους Έλληνες
17 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ 
Ο «Έλληνας τουρίστας» πλέον αποτελεί 
απειλούµενο είδος
18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σανίδα σωτηρίας 

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

SPORTS
29 // ΓΑΛΛΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ
∆ύο εντελώς διαφορετικών προδιαγραφών 
φιναλίστ µε κοινό χαρακτηριστικό την κλάση
30 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
33 // CINEMA Τι θα δούµε στ ις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
34-35 // BOOKS Εννέα βιβλία για το καλοκαίρι
37 // SOCIAL MEDIA Είναι το IGTV η απάντηση 
του Instagram στο YouTube;
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Το Νο1 tip για να χάσεις σπλαχνικό 
λίπος // Μάσκα προσώπου: Ο πολύτιµος σύµµαχος 
// Το καλοκαίρι θέλει και την µπίρα του

για τις εκπτώσεις ο τουρισµός
19 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γιατί «τρελάθηκε» ο καιρός
20-21 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το bullying καταστρέφει 
παιδιά και εφήβους
22 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Από το bullying 
στο bullycide
23 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Αλλάζουµε µυαλά, 
µετά Σύνταγµα!
25 // TWITTER …και µετά ήρθε το Eurogroup
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πολιτική

«Α
υστηρές προειδοποιήσεις», συ-
ριζαϊκού τύπου, είχε η αποδοχή 
από την υπουργό Εργασίας Έφη 
Αχτσιόγλου της πρόσκλησης που 
της είχε απευθύνει η Αυστριακή 
οµόλογός της Μπεάτε Χάρτιν-

γκερ-Κλάιν για µια συζήτηση των υπουργών των «28» της 
Ε.Ε. για το µέλλον της εργασίας, τουλάχιστον όπως ανέφερε 
η ίδια σε ανάρτησή της στον προσωπικό λογαριασµό της στο 
Facebook: «Αποδεχόµενη µε ευγένεια την πρόσκληση, της 
απάντησα ότι τα θεµελιώδη εργασιακά δικαιώµατα, όπως 
το οκτάωρο, είναι στηρίγµατα που δεν µπορούν να τίθενται 
υπό αµφισβήτηση, αλλά που µόνο πάνω σε αυτά µπορούµε 
να χτίσουµε το κοινό µας µέλλον».

Η υπουργός Εργασίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
ουσιαστικά σχολίαζε τη νέα ρύθµιση που θα ισχύει από 1ης 
Σεπτεµβρίου στην Αυστρία και αναµένεται να χαλαρώσει 
τους κανόνες για την απασχόληση, καθώς θα δώσει τη δυ-
νατότητα να απασχολούνται οι εργαζόµενοι µέχρι 12 ώρες 
την ηµέρα.

Σύµφωνα µε την αυστριακή κυβέρνηση, αυτό θα είναι 
προαιρετικό, αλλά η αντιπολίτευση, κυρίως η αριστερή, θε-
ωρεί βέβαιο ότι οι εργαζόµενοι θα υποκύπτουν στις απαι-
τήσεις των εργοδοτών, κάνει λόγο για µαζική ανατροπή στα 
δικαιώµατα των εργαζοµένων στη χώρα και σηµειώνει ότι 
θα προκαλέσει µείωση των αποδοχών, διότι δεν θα αµεί-
βει ως υπερωρία ώρες που µέχρι τώρα αµείβονταν µε αυτόν 
τον τρόπο.

Στο περιθώριο της συνόδου η κ. Αχτσιόγλου και η κ. 
Χάρτινγκερ-Κλάιν θα µπορούσαν να συζητήσουν κι άλλα 
θέµατα, πώς, για παράδειγµα, είναι να ψηφίζεται στη Βουλή 
µια ρύθµιση ενώ έξω από το Κοινοβούλιο διαδηλώνουν χι-
λιάδες άνθρωποι εναντίον της.

Για την κ. Χάρτινγκερ-Κλάιν η σχετική εµπειρία ήταν 
καινούργια, διότι της συνέβη την Τετάρτη 4 Ιουλίου, όταν 
80.000 ή κατ’ άλλους 100.000 άνθρωποι διαδήλωσαν έξω 
από την αυστριακή Βουλή κατά της ρύθµισης για τη δυνατό-
τητα παράτασης των ωρών εργασίας σε δώδεκα.

Για την κ. Αχτσιόγλου και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι 
µια τακτική καθηµερινότητα, διότι πολλές από τις 450 ρυθµί-
σεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του µνηµονίου ΣΥΡΙΖΑ-Καµ-
µένου αφορούσαν καταργήσεις εργασιακών δικαιωµάτων που 
είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η υπερεργασία στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα των 40 ωρών εβδοµαδιαίας απασχόλησης ο ερ-
γοδότης µπορεί να ζητήσει και ο εργαζόµενος δεν µπορεί να 
αρνηθεί να παράσχει εργασία µίας επιπλέον ώρας την ηµέρα, 
δηλαδή να φτάσει τις 45 ώρες αν εργάζεται σε πενθήµερη 
βάση και τις 48 σε εξαήµερη βάση, µε προσαύξηση 20% στην 
αµοιβή που αναλογεί ανά ώρα εργασίας.

Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί η κ. Αχτσιόγλου να θεωρεί το 
οκτάωρο ως βάση, αλλά στο ελληνικό δίκαιο ο εργαζόµενος 
δεν µπορεί να πει «όχι» στο εννιάωρο.

Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι 
καταγγελίες εργαζοµένων για βάναυση παραβίαση του ωρα-
ρίου εργασίας αυξάνονται διαρκώς και πολλές φορές γίνεται 
λόγος για κανονικό ωράριο εργασίας για αµοιβή part-time α-
πασχόλησης.

Παράλληλα, επιχειρηµατικοί κύκλοι επισηµαίνουν ότι η 
ρύθµιση της κ. Αχτσιόγλου µε την οποία µειώνεται το πρό-
στιµο για ανασφάλιστη εργασία εάν ο εργοδότης προχωρήσει 
σε άµεση πρόσληψη του ανασφάλιστου οδηγεί σε νοµιµο-
ποίηση της πρόσληψης χωρίς ασφάλιση µέχρι τον εντοπισµό 
του ανασφάλιστου, διότι µειώνει σηµαντικά το εργασιακό 
κόστος.

«Συµφέρει η πρόσληψη να γίνει µετά τη διαπίστωση της 
ανασφάλιστης εργασίας, διότι το πρόστιµο πλέον είναι µι-
κρότερο από τις ασφαλιστικές δαπάνες που έχει γλιτώσει η 
επιχείρηση» έλεγαν χαρακτηριστικά.

Αλλά η διαπίστωση δεν είναι αρκετή για να ανατρέψει τη 
φιλεργατική φλυαρία της εποχής ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια ώρα που 
στην Αυστρία το πρόστιµο για κάθε παράβαση του ωραρίου 
εργασίας είναι 1.815 ευρώ και η ανεργία τον Μάιο βρισκόταν 
στο 4,6%, ήταν δηλαδή περίπου στο 1/4 της ελληνικής.

Η ατζέντα της αυστριακής προεδρίας 
H κυβερνητική πρόταση στην Αυστρία για το δωδεκάωρο 
προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, 
διότι ουσιαστικά αναφερόταν στο οικοδόµηµα του κοινωνι-
κού κράτους που έχει χτιστεί στην Αυστρία µετά τον πόλεµο, 
τόσο από τους Σοσιαλδηµοκράτες όσο και από την κεντρο-
δεξιά.

Η Αυστρία παρέχει ένα συνολικό σύστηµα κοινωνικής 
προστασίας και πρόνοιας. Το δίκτυο λειτουργεί σε δύο επί-
πεδα. Πρώτον, υπάρχει η αρχή της ασφάλισης, η οποία πα-
ρέχει κάλυψη για όλους τους εργαζόµενους και σε µεγάλο 

βαθµό και για τους εξαρτώµενους από αυτούς, και, δεύτερον, 
υπάρχουν επιδόµατα πρόνοιας για όσους δεν καλύπτονται 
από το ασφαλιστικό σύστηµα, αναφέρει η σελίδα του υπουρ-
γείου Εργασίας της χώρας.

Την ίδια στιγµή που στην Ελλάδα µε κυβερνητική από-
φαση που εφαρµόζει το υπουργείο της κ. Αχτσιόγλου περι-
κόπτονται –όταν δεν καταργούνται– τα επιδόµατα και γι’ αυ-
τούς που καλύπτονται από το ασφαλιστικό σύστηµα, όπως οι 
τρίτεκνοι µε οικογενειακό εισόδηµα 1.000 ευρώ τον µήνα.

H πρόσκληση της κ. Χάρτινγκερ-Κλάιν, την οποία απο-
δέχτηκε η κ. Αχτσιόγλου, αφορά µια άτυπη συνάντηση των 
υπουργών Εργασίας, η οποία θα γίνει την επόµενη Πέµπτη 
και Παρασκευή 19 και 20 Ιουλίου.

Σύµφωνα µε την οµιλία της Αυστριακής υπουργού στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η προεδρία, την οποία ανέλαβε η 
Αυστρία από 1ης Ιουλίου, θα ήθελε να υπάρξει πρόοδος στον 
συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης και των 
διαπραγµατεύσεων των ευρωπαϊκών θεσµών για τις ισορρο-
πίες του εργασιακού βίου και τους κινδύνους στους χώρους 
εργασίας.

Το τελευταίο αφορά έναν από τους κύριους στό-
χους της κυβέρνησης Κουρτς, τη µείωση από 1,3% σε 
0,8% των εργοδοτικών εισφορών στο AUVA (Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt), δηλαδή την Αυστριακή Κοινω-
νική Ασφάλιση για Επαγγελµατικούς Κινδύνους. Το AUVA 
είναι ο βραχίονας της κοινωνικής ασφάλισης για εργαζόµε-
νους, σπουδαστές και ιδιοκτήτες µικρών επιχειρήσεων για 
ατυχήµατα στους χώρους εργασίας ή εργασιακές ασθένειες. 
Η κυβέρνηση επιδιώκει να µειώσει τις δαπάνες του AUVA 
κατά 500 εκατ. ευρώ και απειλεί να διαλύσει τον οργανισµό 
εάν αποτύχει να λάβει τα απαραίτητα µέτρα µέχρι το τέλος 
του χρόνου.

Σύµφωνα µε τον επικεφαλής του κρατικού Ιατρικού Συµ-
βουλίου, Τόµας Τσέκερες, «το αυστριακό σύστηµα τραυµα-
τικής προστασίας και επανένταξης είναι εξαιρετικό και το 
AUVA είναι αναπόσπαστο τµήµα του», ενώ πολιτικοί του Σο-
σιαλδηµοκρατικού Κόµµατος κατηγορούν την υπουργό ότι 
ήταν προκατειληµµένη εναντίον του AUVA, γιατί την απέρ-
ριψαν όταν διεκδίκησε τη θέση της γενικής διευθύντριας του 
οργανισµού το 2013.

Η ελληνική εµπειρία της κ. Αχτσιόγλου για το πώς γίνο-
νται οι περικοπές των κοινωνικών παροχών µπορεί να είναι 
χρήσιµη στην Αυστριακή οµόλογό της.

ΣΥΡΙΖΑΪΚΑ ∆ΑΚΡΥΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΟΚΤΑΩΡΟ

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

Η υπουργός Εργασίας της 
κυβέρνησης επί των ηµερών της 
οποίας έγιναν οι µεγαλύτερες 
µειώσεις παροχών του 
κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα 
δυσφορεί για τη δυνατότητα 
των Αυστριακών εργοδοτών να 
παρατείνουν το ωράριο εργασίας 
στις 12 ώρες την ηµέρα.
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Η στρατηγική των ηγετικών 
προσωπικοτήτων του στρατοπέδου 
του απόλυτου Brexit δεν είναι τόσο η 
ανατροπή της Μέι όσο η δημιουργία των 
προϋποθέσεων για την πιο σκληρή μορφή 
της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ε.Ε. Η αδυναμία των οπαδών του 
απόλυτου Brexit είναι ότι δεν διαθέτουν 
εναλλακτική πρόταση διαχείρισης 
του κόστους μιας απόλυτης ρήξης του 
Ηνωμένου Βασιλείου με την Ε.Ε.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της πρωθυπουργού της 
Βρετανίας Μέι απέναντι στην πτέρυγα των Συντη-
ρητικών που προωθεί το σκληρό Brexit δεν είναι 
άλλο από τον κίνδυνο αποσάθρωσης της κοινοβου-
λευτικής πλειοψηφίας, μια εξέλιξη που θα οδηγήσει 

σε πρόωρες εκλογές με πολύ πιθανό αποτέλεσμα τη νίκη των Ερ-
γατικών και του Κόρμπιν.

Έτσι, η στρατηγική των ηγετικών προσωπικοτήτων του στρα-
τοπέδου του απόλυτου Brexit δεν είναι τόσο η ανατροπή της Μέι, 
με όλους τους παράπλευρους κινδύνους που μια παρόμοια εξέλιξη 
συνεπάγεται, όσο η δημιουργία των προϋποθέσεων, μέσω εξάντλη-
σης, ανάμεσα στα άλλα, των χρονικών περιθωρίων διαπραγμάτευ-
σης, για την πιο σκληρή μορφή της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ε.Ε.

Οι σκληροί του Brexit και ο Τραμπ
Έτσι εξηγείται που μετά τις θεαματικές παραιτήσεις των Ντέιβις και 
Μπόρις Τζόνσον στις αρχές της εβδομάδας δεν είδαμε να δημοσι-
οποιείται μανιφέστο με τις 48 απαιτούμενες υπογραφές μελών της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμμα-
τος που να αμφισβητούν την παραμονή της Μέι στην κομματική η-
γεσία και να ζητούν την εκλογή νέου αρχηγού.

Προφανώς, με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο Κόρμπιν και το 
Εργατικό Κόμμα έχουν αποφύγει να καταθέσουν πρόταση μομφής 
κατά της κυβέρνησης στη Βουλή των Κοινοτήτων, καθώς σήμερα 
το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν, σε επίπεδο τακτικού ελιγμού, η 
στήριξη των σκληρών ευρωσκεπτικιστών στην πρωθυπουργό.

Το παραπάνω τοπίο τάραξε, άγνωστο με ποιες άμεσες παρε-
νέργειες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος αμέσως μετά την 
άφιξή του στο Λονδίνο από τις Βρυξέλλες το απόγευμα της Πέ-
μπτης 12 Ιουλίου επέκρινε χωρίς περιστροφές το σχέδιο της Μέι 
για τις μετα-Brexit σχέσεις της Βρετανίας με την Ε.Ε.: Ούτε λίγο 
ούτε πολύ, ο Τραμπ με μια σαφή παρέμβαση υπέρ των σκληρών 
ευρωσκεπτικιστών είπε ότι οι δεσμοί του Λονδίνου με τις Βρυξέλ-
λες που προβλέπει η πρόταση της Μέι είναι ασύμβατοι με τη δυνα-
τότητα σύναψης μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Ο πυρήνας του προβλήματος
Εκ πρώτης όψεως οι σκληροί του Brexit μοιάζουν να μάχονται μια 
συνεκτική υπερεθνική Ε.Ε. με προοπτική ομοσπονδιακής μετεξέ-
λιξης, που είναι μια Ευρώπη που σήμερα ανήκει στο παρελθόν με 
πρωτοβουλία και ευθύνη κυρίως της Γερμανίας, η οποία από την 
επαύριον της έναρξης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 
του 2008, αλλά κυρίως μετά την έναρξη της κρίσης στην Ευρωζώνη 
την άνοιξη του 2010, ακολουθεί μια αλά καρτ, αν όχι μινιμαλιστική, 
ευρωπαϊκή στρατηγική, η οποία σε πολλές πλευρές θυμίζει την αλά 
καρτ συμμετοχή του Λονδίνου στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετά 
τη Συμφωνία του Μάαστριχτ στα τέλη του 1991.

Εδώ βρίσκεται και ο πυρήνας του προβλήματος που διαιρεί το 
Συντηρητικό Κόμμα και απειλεί με ανατροπή την κυβέρνηση Μέι.

Μια συμφωνία που θα προνοούσε για την παραμονή του Ηνω-
μένου Βασιλείου σε μια ενιαία αγορά με την Ε.Ε., με ό,τι δεσμεύ-
σεις και υποχρεώσεις μια παρόμοια επιλογή θα μπορούσε να συνε-
πάγεται, για τους οπαδούς του σκληρού Brexit δεν είναι στην ουσία 
τίπoτε άλλο παρά παραμονή στην Ευρώπη με μόνη διαφορά τη μη 
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο κορυφής. Με άλλα 
λόγια, όλες οι δουλείες της προσχώρησης χωρίς τη δυνατότητα ά-
σκησης βέτο.

Η αδυναμία των οπαδών του απόλυτου Brexit είναι ότι δεν δι-
αθέτουν εναλλακτική πρόταση διαχείρισης του κόστους μιας από-
λυτης ρήξης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ε.Ε., μια πραγματι-
κότητα που διαπιστώθηκε την επαύριον του δημοψηφίσματος του 
2016, όταν η σκληρή αντιευρωπαϊκή πτέρυγα των Συντηρητικών 
υπό τον Μπόρις Τζόνσον απέφυγε να διεκδικήσει τη διαδοχή του 
Κάμερον και προτίμησε να στηρίξει μια πιο εύκολα χειραγωγού-
μενη Μέι.

Κυβέρνηση σε αναμονή
Όλα τα παραπάνω αργά αλλά σταθερά κεφαλαιοποιούνται από τους 

  ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΔΥΝΑΜΗ 
ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ

Εργατικούς και τον Κόρμπιν, που περιμένουν στη γωνία, με την 
τακτική του ώριμου φρούτου να προβάλλει ως η μόνη και η πιο α-
σφαλής επιλογή.

Το Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας εισπράττει τη φθορά των 
Συντηρητικών και του ευρωπαϊκού εμφυλίου που εκτυλίσσεται 
στο Συντηρητικό Κόμμα, με αποτέλεσμα να προβάλλει ως η πιο ρε-
αλιστική δυνητική διαχείριση της διαπραγμάτευσης αλλά και της ε-
πόμενης μέρας του Brexit.

Πρόκειται για πολιτικό παράδοξο πρώτου μεγέθους, αν θυμη-
θούμε πώς είχε καταγραφεί η εκλογή του Κόρμπιν την επαύριον 
των εκλογών του 2015 ως διαδόχου του Μίλιμπαντ: ως παλαιοα-
ριστερή αναπαλαίωση που εγκλώβιζε το κόμμα στην αναδίπλωση-
περιχαράκωση και το απομάκρυνε από τη δυναμική επανόδου στη 
διακυβέρνηση.

Σήμερα, χάρη σε μεγάλο βαθμό στην εμφύλια σύγκρουση που 
μαίνεται στο Συντηρητικό Κόμμα, οι Εργατικοί του Κόρμπιν προ-
βάλλουν ως κυβέρνηση σε αναμονή, σε πλήρη αντίστιξη με την ε-
ξαέρωση των Σοσιαλιστών στη Γαλλία και τη συνεχή συρρίκνωση 
των Σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία, αλλά και το ιδεολογικό-
προγραμματικό βραχυκύκλωμα της κεντροαριστεράς στην Ιταλία.
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Παρά τη γραβάτα Τσίπρα και την ιδιοτελή πο-
λιτική φλυαρία του επιτρόπου κ. Μοσκοβισί, 
η κυβέρνηση υποχρεώθηκε σε μία ακόμη α-
ναγκαστική προσγείωση στη σκληρή οικο-
νομική πραγματικότητα που έχει διαμορ-

φώσει με τα λάθη και τις παραλείψεις της.

Οι κανόνες του Σολτς
Την περασμένη Πέμπτη είχα την ευκαιρία να θέσω ερωτήσεις 
στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον υπουργό Οικονομικών 
της Γερμανίας κ. Σολτς, διερευνώντας τις προθέσεις του, σε 
επίπεδο Eurogroup, σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία.

Ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός, ο οποίος εντυπωσίασε με 
τις γνώσεις του και τη θετική προσέγγιση στα ευρωπαϊκά ζη-
τήματα τους ευρωβουλευτές που είναι μέλη της Επιτροπής, 
ήταν απόλυτα σαφής στις απαντήσεις που μου έδωσε.

Πρώτον, σε αυτή τη φάση οι Ευρωπαίοι εταίροι στηρίζουν 
την προσπάθεια της Ελλάδας να βγει στις αγορές, η επιτυχία 
της οποίας εξαρτάται από την αξιοπιστία της οικονομικής πο-
λιτικής.

Δεύτερον, ακριβώς επειδή η ενίσχυση της αξιοπιστίας α-
ποτελεί προτεραιότητα, δεν υπάρχει θέμα αλλαγής των συμ-
φωνηθέντων και αναβολής ή ματαίωσης συγκεκριμένων μέ-
τρων.

Στον διάλογο που έκανα με τον υπουργό Οικονομικών 
της Γερμανίας είχα υπογραμμίσει ότι η μείωση των συντά-
ξεων από 1ης Ιανουαρίου του 2019 είναι ένα σκληρό μέτρο 
που άφησε πίσω του το ΔΝΤ, το οποίο σταμάτησε να συμ-
μετέχει στη χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος.

Ρώτησα, λοιπόν, τον κ. Σολτς εάν προτίθεται να συμ-
βάλει, σε επίπεδο Eurogroup, στη χαλάρωση ή στη ματαί-
ωση ενός μέτρου που θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη την οι-
κονομική και κοινωνική καθημερινότητα για εκατοντάδες 
χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα.

Προσπάθησα να τραβήξω το ενδιαφέρον του θέτοντας 
το ερώτημα πώς θα αισθανόταν ο ίδιος εάν στο Αμβούργο, 
όπου εκλέγεται, μιλούσε για βελτίωση της οικονομικής κα-
τάστασης και της προοπτικής, ενώ έβαζε την υπογραφή του 
στην άμεση μείωση των συντάξεων κατά 14% κατά μέσο όρο.

Ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός αξιοποίησε την πίεση 
που του άσκησα για να ξεκαθαρίσει τους κανόνες του παιχνι-
διού, όπως τους αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση της χώρας με 
την ισχυρότερη οικονομία στην Ευρωζώνη.

Τρίτον, επέμεινε ότι το ΔΝΤ είναι μέρος της διαχείρισης 
της ελληνικής οικονομίας μετά τη λήξη του προγράμματος, α-
νεξάρτητα από τη μη συμμετοχή του στη χρηματοδότηση των 
δανειακών αναγκών του ελληνικού Δημοσίου.

Επισήμανε ότι οι δεσμεύσεις στις οποίες αναφέρθηκε ι-
σχύουν για τη σημερινή και για τις επόμενες ελληνικές κυ-
βερνήσεις.

Σοκ στο Eurogroup
Το Αθηναϊκό Πρακτορείο, το οποίο κάλυψε τις δηλώσεις 
Σολτς στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υπο-
θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φρόντισε, στο πλαί-
σιο της κυβερνητικής-κομματικής δημοσιογραφίας, να εξα-
φανίσει την παρέμβασή μου και κυρίως τις σαφείς απαντή-
σεις του Γερμανού υπουργού Οικονομικών που οδηγούσαν 
στο συμπέρασμα ότι ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να ξεφύγει από 
τις υπογραφές που έχει βάλει.

Λίγες ώρες αργότερα το Eurogroup μπλόκαρε προσωρινά, 
με πρωτοβουλία του κ. Σολτς, την εκταμίευση της δόσης των 
15 δισ. ευρώ. Ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός ζήτησε να κα-
θυστερήσει η εκταμίευση της δόσης για μερικές εβδομάδες, 
προκειμένου, όπως είπε, να εμφανίσει η ελληνική πλευρά ι-
σοδύναμα μέτρα για τα 28 εκατ. ευρώ που θα κοστίσει η μο-
νομερής απόφαση του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα για αναβολή 
της αύξησης του ΦΠΑ στα πέντε νησιά που πλήττονται από το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό μέχρι τα τέλη του 2018.

ΑΠΌ ΤΗ ΦΛΥΑΡΊΑ
ΤΌΥ ΜΌΣΚΌΒΊΣΊ

ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΕΊΘΑΡΧΊΑ 
ΤΌΥ EUROGROUP

  ΤΌΥ ΕΥΡΩΒΌΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΊΩΡΓΌΥ ΚΥΡΤΣΌΥ

Οι αρνητικές εξελίξεις 
με συντάξεις, ΦΠΑ 
ενισχύουν το σενάριο για 
εκλογές το φθινόπωρο.

Η αναβολή της αύξησης του ΦΠΑ στα 
νησιά που πλήττονται από το προσφυγικό-
μεταναστευτικό οδήγησε σε ταπεινωτική για 
τον Τσίπρα παρέμβαση του Eurogroup.

Επιβεβαιώθηκε η μείωση των συντάξεων τον 
Ιανουάριο του 2019, η οποία θα έχει τεράστιο 
πολιτικό κόστος για ΣΥΡΙΖΑ-κυβέρνηση.

Με την Εναλλακτική για τη Γερμανία να καταγράφει δη-
μοσκοπικά ποσοστά της τάξης του 17%, όσο και το Σοσιαλδη-
μοκρατικό Κόμμα, στο οποίο ανήκει ο κ. Σολτς, ο τελευταίος 
δεν θέλει να πληρώσει τον πολιτικό λογαριασμό από τους ε-
λιγμούς του κ. Τσίπρα, γι’ αυτό δίνει έμφαση στην απόλυτη 
συνέπεια.

Τριπλό χτύπημα
Η αυστηροποίηση της πολιτικής της Γερμανίας και του 
Eurogroup έναντι της ελληνικής κυβέρνησης συνιστά τριπλό 
πολιτικό χτύπημα για τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα και τους 
συνεργάτες του.

Πρώτον, ο κ. Τσίπρας έφτασε στο σημείο να δεχτεί να 
πάρει πίσω η Ελλάδα τους πρόσφυγες που θα εντοπιστούν 
στη Γερμανία, αφού πέρασαν από την Ελλάδα και υπέβα-
λαν αίτηση χορήγησης πολιτικού ασύλου, εκτιμώντας ότι με 
αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να διαπραγματευτεί τη μη ε-
φαρμογή των μέτρων που έχει υπογράψει και έχουν ψηφίσει 
στη Βουλή ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.

Θεώρησε ότι υιοθετώντας την πολιτική του Βαυαρού υ-
πουργού Εσωτερικών της Γερμανίας κ. Ζεεχόφερ και ικανο-
ποιώντας τις πολιτικές ανάγκες της καγκελαρίου κ. Μέρκελ 
θα εξασφάλιζε έναν δημοσιονομικό χώρο για να χαλαρώσει 
την οικονομική πολιτική και να περιορίσει το πολιτικό κό-
στος για τον ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό και τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ 
πανηγύρισαν την εξάμηνη αναβολή της αύξησης του ΦΠΑ 
στα νησιά που δοκιμάζονται από το προσφυγικό-μεταναστευ-
τικό, ως προμήνυμα της ματαίωσης της προγραμματισμένης 
για τον Ιανουάριο του 2019 μείωσης των συντάξεων.

Η καγκελάριος της Γερμανίας κ. Μέρκελ έσπευσε να δι-
ευκρινίσει πως η απόφαση Τσίπρα για αναβολή της αύξη-
σης του ΦΠΑ στα νησιά ήταν μονομερής και ο υπουργός 
Οικονομικών κ. Σολτς απαίτησε, εκ μέρους της γερμανικής 
κυβέρνησης, την εφαρμογή ισοδύναμων μέτρων για την α-
ποδέσμευση της δόσης των 15 δισ. ευρώ.

Δεύτερον, ο κ. Τσίπρας βγαίνει ταπεινωμένος στη σύ-
γκριση με τον προκάτοχό του κ. Σαμαρά.

Ο τελευταίος προχώρησε στη μείωση του ΦΠΑ στην ε-
στίαση επειδή έκρινε πως ήταν προς το συμφέρον της ελληνι-
κής οικονομίας και χωρίς να ενδώσει στην πολιτική πίεση των 
Ευρωπαίων εταίρων. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας αύξησε τον ΦΠΑ 
στην εστίαση που είχε μειώσει η κυβέρνηση Σαμαρά, αύξησε 
τον ΦΠΑ στα νησιά, προσυπέγραψε την αύξηση του ΦΠΑ στα 
νησιά με προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα και μόλις ε-
πιχείρησε να αναβάλει την εφαρμογή του απαράδεκτου μέ-
τρου υποχρεώθηκε σε μια εξευτελιστική προσαρμογή στις υ-
ποδείξεις.

Χωρίς αφήγημα
Τρίτον και σημαντικότερο, η αυστηρή στάση του σοσιαλδη-
μοκράτη υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας κ. Σολτς και 
του Eurogroup στέρησε από τον κ. Τσίπρα και την κυβέρ-
νηση το τελευταίο αφήγημα για καθαρή έξοδο από το πρό-
γραμμα-μνημόνιο και τερματισμό των σκληρών μέτρων και 
της μνημονιακού τύπου λιτότητας.

Ο κ. Σολτς δεν δέχεται εξαιρέσεις από τα συμφωνηθέντα 
για τον ΦΠΑ στα νησιά, που κοστολογούνται στα… 28 εκατ. 
ευρώ, και υπογραμμίζει με κάθε τρόπο ότι η προγραμματι-
σμένη μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης κατά 3,5 δισ. ευρώ 
σε μία διετία θα εφαρμοστεί ανεξάρτητα από το πολιτικό κό-
στος για την ελληνική κυβέρνηση.

Με τη δημιουργία ενός ασφυκτικού πλαισίου για την ά-
σκηση της οικονομικής πολιτικής ενισχύονται οι πιθανότητες 
για τη διενέργεια πρόωρων βουλευτικών εκλογών το φθινό-
πωρο του 2018, προτού φανεί στην πράξη ότι η άμεση βελτί-
ωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης που υπό-
σχονται ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του δεν έχει σχέση με 
τη σκληρή πραγματικότητα που διαμορφώνουν οι υπογραφές 
Τσίπρα και η ψήφιση στη Βουλή των νέων μέτρων από τον 
ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ.

Με την κίνηση αυτή ο κ. Σολτς θέλησε να δείξει στην Ο-
μοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας, από την έγκριση της ο-
ποίας περνάει υποχρεωτικά το ελληνικό πρόγραμμα, ότι τηρεί 
με συνέπεια τα συμφωνηθέντα.

Δύο ισχυρά κόμματα της αντιπολίτευσης, η σκληρή δεξιά 
έως ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία και το Κόμμα 
των Ελεύθερων Δημοκρατών, θεωρούν ότι τα χρήματα που δε-
σμεύονται στο ελληνικό πρόγραμμα είναι χαμένα και θα κα-
λυφθούν, σε κάποια φάση, από τους Γερμανούς φορολογού-
μενους.
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συνέντευξη

Τ
ην πορεία των εξελί-
ξεων στο Σκοπιανό, 
µετά την πρόσκληση 
που έλαβε η ΠΓ∆Μ 
από το ΝΑΤΟ, ανα-
λύει ο διευθυντής Ε-
ρευνών του Ινστιτού-
του ∆ιεθνών Σχέσεων 
Κωνσταντίνος Φίλης, 
ο οποίος εξηγεί ότι η 
Ελλάδα θα πρέπει να 

είναι προετοιµασµένη για κάθε σενάριο από 
δω και πέρα, προσθέτοντας ότι µια πιθανή µη 
κύρωση των συµφωνηθέντων στις Πρέσπες, 
αν τα Σκόπια τηρήσουν τη δική τους πλευρά 
της συµφωνίας, θα έχει σοβαρές συνέπειες 
για την Ελλάδα.

Μετά τη συµφωνία των Πρεσπών, θα ήθελα 
να µου πείτε σε ποιο σηµείο βρισκόµαστε 
όσον αφορά το σκοπιανό ζήτηµα.
Βρισκόµαστε στην κατάσταση όπου η γειτο-
νική χώρα αναµένεται τους επόµενους µήνες 
να ξεκινήσει τις διαδικασίες υλοποίησης των 
συµφωνηθέντων από τη δική της πλευρά. Είναι 
σαφές ότι και στις δύο χώρες η συµφωνία των 
Πρεσπών έχει δηµιουργήσει αναταράξεις, οι 
οποίες ενδεχοµένως στο µέλλον να γίνουν α-
νακατατάξεις του πολιτικού σκηνικού µε προ-
σθαφαιρέσεις βουλευτών σε διάφορους κοµ-
µατικούς σχηµατισµούς, τόσο στην Ελλάδα όσο 

Θεωρώ ότι προφανώς 
υπάρχουν κύκλοι 
και στις ΗΠΑ και σε 
κάποιες ευρωπαϊκές 
χώρες που θέλουν 
να δουν την ΠΓ∆Μ 
να εντάσσεται στο 
ΝΑΤΟ, πιστεύοντας 
ότι µε αυτόν τον 
τρόπο θα µετριάσουν 
τη ρωσική επιρροή 
στην περιοχή.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

και στην ΠΓ∆Μ. Η γειτονική χώρα ξεκινά από 
τον Σεπτέµβριο ή τον Οκτώβριο τη διαδικασία 
και ο Ζάεφ έχει να ξεπεράσει δύο σκοπέλους, 
αρχικά µε το δηµοψήφισµα και στη συνέχεια µε 
την πλειοψηφία των 2/3 που απαιτείται εντός 
του Κοινοβουλίου της ΠΓ∆Μ για να περάσει 
τη συνταγµατική αναθεώρηση. Η Ελλάδα, θε-
ωρητικά, όσο καιρό χρειαστεί η ΠΓ∆Μ για να 
εκπληρώσει το δικό της µέρος της συµφωνίας, 
κερδίζει χρόνο. Βέβαια, βλέπουµε ότι το ζή-
τηµα αυτό παραµένει και θα παραµείνει στην 
επικαιρότητα, καθώς αφορά εθνικά ευαίσθητο 
ζήτηµα και αγγίζει ευαίσθητες χορδές, αλλά σε 
αυτή τη φάση, µετά την πρόσκληση που απευ-
θύνθηκε από το ΝΑΤΟ στα Σκόπια, θα είµαστε 
εν αναµονή των κινήσεων από πλευράς ΠΓ∆Μ 
και εφόσον αυτές ολοκληρωθούν χωρίς προ-
βλήµατα –πράγµα που δεν είναι καθόλου βέ-
βαιο, καθώς ο Ζάεφ µπορεί να έχει προβλή-
µατα στο δηµοψήφισµα ή καθυστερήσεις και 
ανακατατάξεις, ανάλογα µε το αποτέλεσµα του 
δηµοψηφίσµατος, καθώς δεν αποκλείονται και 
οι πρόωρες εκλογές στη χώρα–, η Ελλάδα θα 
πρέπει να προετοιµάζεται για όλα τα σενάρια 
και κυρίως γι’ αυτό που το «µπαλάκι» θα επι-
στρέψει στο δικό µας γήπεδο και τότε θα πρέ-
πει εµείς να πάρουµε κάποιες σοβαρές απο-
φάσεις, θα πρέπει, βάσει της συµφωνίας των 
Πρεσπών, να προχωρήσουµε στην κύρωση, 
και αν αυτό δεν γίνει, είναι σαφές ότι σε δι-
εθνές και περιφερειακό επίπεδο θα έχουµε 

πολύ σοβαρό πρόβληµα, εφόσον η συµφωνία 
έχει ήδη αρχίσει να παράγει αποτελέσµατα.

Η πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν ση-
µαίνει και αυτόµατη ένταξη της ΠΓ∆Μ στη 
Συµµαχία, σωστά;
Ναι. Σηµαίνει ότι µπαίνει στον προθάλαµο έ-
νταξης, ότι πρέπει να εκπληρώσει το δικό της 
κοµµάτι των συµφωνηθέντων για να ανοίξει 
ο δρόµος της ένταξης. Όµως, εφόσον αυτό 
συµβεί, τότε, ακόµη και αν για οποιονδήποτε 
λόγο η Ελλάδα δεν προχωρήσει σε κύρωση 
της συµφωνίας, δεν θα είναι εµπόδιο για την 
ένταξη της ΠΓ∆Μ στο ΝΑΤΟ, καθώς σε µια 
τέτοια περίπτωση, εφόσον η Ελλάδα δεν υ-
λοποιεί το δικό της µέρος των συµφωνηθέ-
ντων, διόλου δεν αποκλείεται η ΠΓ∆Μ να ε-
νταχθεί στη Συµµαχία µε την ενδιάµεση συµ-
φωνία του 1995, στην οποία θα επιστρέψουµε 
αν δεν υλοποιήσει η Αθήνα τη συµφωνία των 
Πρεσπών. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα µπορούµε 
να αποτρέψουµε µε δικό µας βέτο την είσοδο 
της ΠΓ∆Μ στο ΝΑΤΟ, καθώς η ενδιάµεση συµ-
φωνία δίνει τη δυνατότητα ένταξης της γείτο-
νος χώρας µε την προσωρινή της ονοµασία. 
Αν το κάνουµε αυτό, παραβιάζουµε την ενδιά-
µεση συµφωνία, θα ξανακαταδικαστούµε στο 
∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης, όπως έγινε το 
2012, αλλά το χειρότερο είναι ότι πολιτικά δεν 
θα είναι διαχειρίσιµη µια τέτοια κατάσταση. 
∆ηλαδή, σε περίπτωση υλοποίησης της συµ-
φωνίας των Πρεσπών από την ΠΓ∆Μ, µια άρ-
νηση της ελληνικής Βουλής να επικυρώσει το 
πρωτόκολλο ένταξης της ΠΓ∆Μ στο ΝΑΤΟ θα 
είναι µια ιδιαίτερα δυσµενής για τα ελληνικά 
συµφέροντα εξέλιξη, και ακόµα κι αν έχουν 
αλλάξει οι πολιτικοί συσχετισµοί, αναρωτιέ-
µαι πώς θα µπορούσε µια επόµενη ελληνική 
κυβέρνηση να µην προβεί στην κύρωση του 
πρωτοκόλλου ένταξης. Κάτι τέτοιο θα έχει τε-
ράστιο αρνητικό αντίκτυπο στο διεθνές προφίλ 
της χώρας και όχι µόνο.

∆ιαπιστώνετε το τελευταίο διάστηµα µια 
βιασύνη από πλευράς ΝΑΤΟ για ένταξη της 
ΠΓ∆Μ στη Συµµαχία;
∆εν νοµίζω ότι υπάρχει κάποια βιασύνη. 
Θεωρώ ότι το ΝΑΤΟ είδε ένα παράθυρο ευ-
καιρίας λόγω του ότι οι δύο κυβερνήσεις έδει-
ξαν από την αρχή αποφασιστικότητα να λύσουν 
το θέµα. Θεωρώ ότι προφανώς υπάρχουν κύ-
κλοι και στις ΗΠΑ και σε κάποιες ευρωπαϊκές 
χώρες που θέλουν να δουν την ΠΓ∆Μ να ε-
ντάσσεται στο ΝΑΤΟ, πιστεύοντας ότι µε αυτόν 
τον τρόπο θα µετριάσουν τη ρωσική επιρροή 
στην περιοχή, ενώ άλλες δυνάµεις µπορεί να 
βλέπουν πιο µακροπρόθεσµα και να θεωρούν 
ότι κάτι τέτοιο θα µετριάσει και την κινεζική 
επιρροή στα Βαλκάνια. Αλλά δεν αισθάνθηκα 
στη διαδικασία αυτή των έξι µηνών –τουλά-
χιστον εξ όσων γνωρίζω, γιατί πιθανότατα υ-
πήρξαν πιέσεις πίσω από τα φώτα της δηµοσι-
ότητας– ότι το ΝΑΤΟ είχε κάποια µεγάλη βια-
σύνη να γίνει αυτό τώρα. Το ξαναλέω, το ότι 
υπάρχουν κύκλοι που θα ήθελαν να γίνει τά-
χιστα, για να µπορέσουν να αναχαιτίσουν τον 
ρωσικό παράγοντα και τα ερείσµατά του, είναι 
πιθανό. Ωστόσο, δεν είµαι βέβαιος ότι υπάρ-
χει οµοθυµία και στο ΝΑΤΟ για την ένταξη της 
ΠΓ∆Μ. Για παράδειγµα, είδαµε Γαλλία, Ολλαν-

Κωνσταντίνος Φίλης, 
διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων

«Η Ελλάδα θα πρέπει να προετοιµάζεται
για όλα τα σενάρια σχετικά µε το Σκοπιανό»



δία και ∆ανία να αντιδρούν εντός Ε.Ε. για το 
άνοιγµα της προενταξιακής διαδικασίας για 
την ΠΓ∆Μ και την Αλβανία. Οπότε δεν βλέπω 
οµόθυµη στάση όλων των µελών, για να πω 
ότι το ΝΑΤΟ πίεσε προς αυτή την κατεύθυνση. 
Νοµίζω ότι περισσότερο είχε να κάνει µε κά-
ποιες συγκεκριµένες χώρες –ΗΠΑ, ίσως και 
Γερµανία– και µε το γεγονός ότι η ελληνική 
πλευρά είδε ως παράθυρο ευκαιρίας την έ-
λευση Ζάεφ στα πράγµατα και η µετέπειτα α-
ποφασιστικότητα των δύο πλευρών έβαλε και 
το ΝΑΤΟ στη λογική ότι το χρονικό ορόσηµο, 
που ήταν η σύνοδος κορυφής του, µπορού-
σαν να το προλάβουν οι εξελίξεις, όπερ και ε-
γένετο. Επίσης, µπορεί να είδαν ότι η Ελλάδα 
ήθελε να προβάλει την εικόνα µιας χώρας που 
λύνει αντί να παράγει προβλήµατα ή ότι ο Ζάεφ 
«καιγόταν» για την ένταξη της ΠΓ∆Μ σε ΝΑΤΟ 
και Ε.Ε., καθώς αλλιώς δεν θα µπορούσε να 
παραµείνει στην εξουσία.

Μιλήσατε για ρωσική επιρροή στα Βαλκά-
νια, οπότε, µοιραία, θα ήθελα να σας ρω-
τήσω για τις απελάσεις Ρώσων διπλωµα-
τών από την Ελλάδα, µε την κυβέρνηση να 
κάνει λόγο για προσπάθεια εµπλοκής τους 
στο Σκοπιανό…
Πρώτον, η διαρροή αυτή γίνεται τη µέρα που 
αρχίζει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, άρα υ-
πάρχει κατά κάποιον τρόπο χρονική διασύν-
δεση µε αυτό.

∆εύτερον, γίνεται την εποµένη της ανα-
κοίνωσης ίδρυσης ενός κόµµατος το οποίο 
είναι αρκετά δεξιότερα της Ν∆, ενός «πατρι-
ωτικού», όπως οι ίδιοι το λένε, κόµµατος, που 
θα µπορούσε κανείς να υποθέσει ότι υπάρ-
χουν και κεφάλαια που το ενισχύουν, εκµε-
ταλλευόµενα την κατάσταση σε σχέση µε το 
µακεδονικό ζήτηµα.

Τρίτον, θα πρέπει να δούµε αν και η ΠΓ∆Μ 
κάνει αντίστοιχη κίνηση, καθώς δεν µπορούµε 
να πούµε ότι µόνο στην Ελλάδα επιχειρήθηκε 
κάτι τέτοιο από τους Ρώσους. Αν δεν συµβεί 
κάτι τέτοιο, τότε το περιστατικό παίρνει χαρα-
κτηριστικά διµερούς διαφοράς Ελλάδας-Ρω-
σίας, ενώ αν υπάρξουν απελάσεις και από την 
ΠΓ∆Μ, τότε µπορούµε να πούµε ότι εντάσσε-
ται στο πλαίσιο ευρύτερης αντιπαράθεσης ∆ύ-
σης-Ρωσίας.

Τέταρτον, πρέπει να δούµε τις σχέσεις Τουρ-
κίας-Ρωσίας, που είναι αναβαθµισµένες το τε-
λευταίο διάστηµα, και να δούµε αν η Ρωσία 
θα αντιδράσει ψυχρά σε αυτή την αντιπαρά-
θεση µε την Ελλάδα ή θα εκφράσει θέσεις για 
εθνικά ζητήµατά µας (π.χ. Κυπριακό) που θα 
είναι πιο κοντά στις τουρκικές θέσεις.

Το τελευταίο διάστηµα παρατηρούµε µια 
τάση «αναδιάρθρωσης» του ΝΑΤΟ. Σε ποια 
κατεύθυνση θεωρείτε ότι γίνεται;
Η αναδιάρθρωση του ΝΑΤΟ γίνεται στην κα-
τεύθυνση ώστε να γίνει ένας πιο συµπαγής 
και ευέλικτος µηχανισµός και να µπορεί να 
αντιµετωπίζει µε µεγαλύτερη αποτελεσµατι-
κότητα προκλήσεις ασφάλειας, οι οποίες το 
2018 είναι πολύ διαφορετικές απ’ ό,τι ήταν 
πριν από 20, 30 ή 40 χρόνια, ή, τέλος πάντων, 
έχουν πάρει άλλη µορφή. Για παράδειγµα, το 
ΝΑΤΟ κάνει κάτι για την ενεργειακή ασφάλεια 
ή για την ασφάλεια των αγωγών ή για την α-

Αυτό που λέει ο 
Τραµπ είναι ότι δεν 
µπορούν οι ΗΠΑ 
να στηρίζουν µε τα 
χρήµατά τους την 
ασφάλεια και την 
άµυνα των κρατών-
µελών της Ευρώπης, 
τα οποία έχουν 
εµπορικό πλεόνασµα 
σε βάρος των ΗΠΑ.

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας 
κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε 
τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη 
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δί-
σκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική διαδι-
κασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναισθησία, η οποία 
πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες 
παθήσεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχε-
νικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική - Βλαστοκύτταρα 
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθή-
σεων με τη βοήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στις κα-
τακτήσεις της Αναγεννητικής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτ-
ταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται οι ασθενείς που πάσχουν 
από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ε-
πώδυνες τενοντίτιδες (περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα 
πτέρνας κλπ), μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527
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σφάλεια των θαλάσσιων δρόµων και µεταφο-
ρών; Μπορεί να εµπλακεί, έχει το δικαίωµα 
να εµπλακεί σε κάτι τέτοιο; Είναι προς συζή-
τηση αυτό. Από την άλλη, βεβαίως, υπάρχει 
και ο «παράγοντας Τραµπ», ο οποίος φαίνε-
ται ότι µε όχηµα την καταλυτική παρουσία των 
ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ προσπαθεί να προωθήσει και 
άλλου είδους αµερικανικά συµφέροντα. Πιέ-
ζει τους περισσότερους Ευρωπαίους, λέγοντας 
ότι δεν έχουν τηρήσει τα συµφωνηθέντα του 
2014, όταν υποσχέθηκαν ότι θα αυξήσουν τις 
αµυντικές τους δαπάνες και θα φτάσουν στο 
2% του ΑΕΠ τους. Βέβαια ο Τραµπ βάζει ευ-
ρύτερα ένα πλαίσιο που έχει να κάνει και µε 
το εµπόριο, καθώς θεωρεί ανεπίτρεπτο να υ-
πάρχει εµπορικό πλεόνασµα των Ευρωπαίων 
σε βάρος των ΗΠΑ –οι εξαγωγές των Ευρω-
παίων προς τις ΗΠΑ είναι 592 δισ. δολάρια, 
ενώ οι εξαγωγές των ΗΠΑ προς την Ευρώπη 
είναι 501 δισ. δολάρια–, και συγχέει ζητήµατα 
ασφάλειας και ευρύτερα το πώς τοποθετείται 
η ∆ύση στο διεθνές στερέωµα µε το εµπόριο 
και µεταφέρει σε αυτό το πεδίο αυτή τη διά-
θεση που έχει για σύγκρουση στα εµπορικά 
ζητήµατα ευρύτερα, αλλά και µε τους Ευρω-
παίους, που είναι µέρος της ∆ύσης. Αυτό που 
λέει ο Τραµπ είναι ότι δεν µπορούν οι ΗΠΑ να 
στηρίζουν µε τα χρήµατά τους την ασφάλεια 
και την άµυνα των κρατών-µελών της Ευρώ-
πης, τα οποία έχουν εµπορικό πλεόνασµα σε 
βάρος των ΗΠΑ. Η κατάσταση είναι αρκετά 
συγκεχυµένη, διότι πλέον στην ηγεσία των 
ΗΠΑ βρίσκεται ένας Πρόεδρος που έχει άλλες 
προθέσεις, ακόµη και ως προς τον ρόλο του 
ΝΑΤΟ, απ’ ό,τι οι προηγούµενοι. Να σηµειώσω, 
πάντως, ότι ο Τραµπ είναι αρκετά πιστός σε 
αυτά που έλεγε προεκλογικά, και θυµίζω ότι 
είχε χαρακτηρίσει το ΝΑΤΟ ως «παρωχηµένο 
οργανισµό» και δεδοµένου ότι δίνει έµφαση 
σε διµερείς και όχι σε πολυµερείς διευθετή-
σεις, θα δούµε ποιο είναι το µέλλον του ΝΑΤΟ.
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ανάλυση

Ως ευρωβουλευτής συμμετέχω σε επιτροπές του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασχολούνται με το 
ζήτημα και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι 
περισσότερες κυβερνήσεις της Ε.Ε. των «28» κά-
νουν επιλεκτική διαχείριση της ρωσικής απειλής 

με ή χωρίς εισαγωγικά. Άλλοτε τη θεωρούν σοβαρή και άλλοτε ανύ-
παρκτη, ανάλογα με τους ελιγμούς τακτικής και τα συμφέροντα που 
επικρατούν τη συγκεκριμένη στιγμή.

Τα όρια της απειλής
Η Ρωσία του Πούτιν προκαλεί δικαιολογημένο προβληματισμό, 
γιατί είναι πιστή σε μια παράδοση ρωσικού-σοβιετικού επεκτατι-
σμού και έχει ένα σύστημα εξουσίας που στηρίζεται στον περίπου 
απόλυτο επικοινωνιακό και πολιτικό έλεγχο και στην οικονομική 
κυριαρχία των ολιγαρχών, οι περισσότεροι από τους οποίους φτιά-
χτηκαν με την εύνοια του στελεχών του μηχανισμού του ΚΚΣΕ και 
της KGB.

Η σημερινή Ρωσία στέλνει σε πολλές περιπτώσεις τα λάθος μη-
νύματα, δεν αντιμετωπίζεται όμως από τους Ευρωπαίους ως μεγάλη 
απειλή. Αυτό φαίνεται στο χαμηλό επίπεδο των αμυντικών δαπα-
νών σημαντικών χωρών όπως η Γερμανία, η οποία, θεωρητικά, α-
πειλείται από την πολιτική της Ρωσίας.

Η κυβέρνηση Μέρκελ αφιερώνει στις αμυντικές δαπάνες μόλις 
το 1,2% του ΑΕΠ της Γερμανίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις 
ΗΠΑ είναι 3,5% του ΑΕΠ. Γι’ αυτό ο Πρόεδρος Τραμπ καταγγέλ-
λει σε κάθε ευκαιρία την άρνηση των Γερμανών να αυξήσουν αμέ-
σως τις αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ και στη συνέχεια στο 
4% του ΑΕΠ. Απειλεί μάλιστα ότι οι ΗΠΑ θα αυτονομηθούν από το 
ΝΑΤΟ εάν δεν αναλάβουν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι μεγαλύτερες οι-
κονομικές υποχρεώσεις.

Είναι φανερό ότι αν οι Ευρωπαίοι αξιολογούσαν τη ρωσική α-
πειλή ως εξαιρετικά σοβαρή, θα προχωρούσαν στην άμεση και δρα-
στική αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Ουκρανία και Κριμαία
Η Ρωσία δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταγωνιστεί τις 
χώρες που αποτελούν τη Δύση και ο μεγάλος ανταγωνιστής των 
ΗΠΑ, της Ε.Ε. και της Ιαπωνίας είναι η Κίνα. Αυτή αμφισβητεί τη 

δυτική κυριαρχία σε οικονομικό αλλά και στρατιωτικό επίπεδο.
Η προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία και η αποσταθεροποί-

ηση της Ανατολικής Ουκρανίας με τη στήριξη των ρωσόφιλων αυ-
τονομιστών από τη Ρωσία είναι οι αρνητικές εξελίξεις που συντη-
ρούν τη ρωσική απειλή στην αντίληψη αυτών που παίρνουν τις α-
ποφάσεις στην Ε.Ε. και στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη δεν αισθάνεται να απειλείται από τη 
Ρωσία, με βάση τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών. Αυτό πε-
ριορίζει τον ζήλο των περισσότερων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και 
οδηγεί σε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση της ρωσικής απειλής.

Η Πολωνία παίρνει, κατά την άποψή μου, πιο σοβαρά απ’ 
όλους τους άλλους τη ρωσική απειλή. Αυτό εξηγείται από την κα-
ταπίεση των Πολωνών από την τσαρική Ρωσία και τον σοβιετικό 
κομμουνισμό.

Οι Πολωνοί κάνουν κριτική στους Γερμανούς επειδή δεν λαμ-
βάνουν πάντα υπόψη τους τα στρατηγικά τους συμφέροντα και 
προχωρούν σε ανάπτυξη της συνεργασίας με τη Ρωσία, αγνοώντας 
αυτό που αντιλαμβάνονται ως ρωσική απειλή.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της κατασκευής του αγω-
γού φυσικού αερίου North Stream 2, η οποία, αν προχωρήσει, θα 
δώσει οικονομικά πλεονεκτήματα στη Ρωσία, που θα προμηθεύει 
το φυσικό αέριο, και θα παρακάμψει το σύστημα αγωγών της Ου-
κρανίας, περιορίζοντας δραστικά τα έσοδα της χώρας από τη μετα-
φορά ρωσικού φυσικού αερίου.

Ο Πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε την πλήρη ενεργειακή εξάρ-
τηση της Γερμανίας από τη Ρωσία κακοποιώντας τα σχετικά στατι-
στικά στοιχεία, εφόσον αυτή η εξάρτηση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο 
ισχυρίζεται και περιορίζεται με το πέρασμα του χρόνου. Άλλωστε ο 
ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος βλέπει ρωσική διείσδυση πα-
ντού, κατηγορείται στις ΗΠΑ ότι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές 
αξιοποιώντας τη ρωσική του διασύνδεση ιδιαίτερα σε επίπεδο επι-
κοινωνίας, προπαγάνδας στο Internet.

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα επιλεκτικής πολιτικής δια-
χείρισης της «ρωσικής απειλής» μας δίνει η συντηρητική κυβέρ-
νηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Από τη μια καταγγέλλει τις παρά-
νομες δραστηριότητες των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών σε βρετα-
νικό έδαφος και συντονίζει τα διπλωματικά αντίμετρα σε επίπεδο 
Ε.Ε. και ΝΑΤΟ και από την άλλη αποφεύγει τη λήψη οικονομικών 

www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos
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ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΉ Ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΤΉΣ 
ΡΩΣΙΚΉΣ ΑΠΕΙΛΉΣ
Η κυβέρνηση Τσίπρα αποφάσισε να πειραματιστεί 
και σε αυτό το ζήτημα.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

μέτρων που θα περιόριζαν αισθητά την παρουσία των κεφαλαίων 
των Ρώσων ολιγαρχών στη βρετανική οικονομία.

Η στροφή του Τσίπρα
Η ελληνική κυβέρνηση πραγματοποίησε τους τελευταίους μήνες 
μια εντυπωσιακή στροφή στο ζήτημα της αντιμετώπισης της ρωσι-
κής διείσδυσης.

Στην αρχή εμφανίστηκε ενθουσιασμένη με τις επενδύσεις Ιβάν 
Σαββίδη στη Βόρεια Ελλάδα και την αυτοπροβολή του ιδίου ως οι-
κονομικού παράγοντα με στενές σχέσεις με τον Πρόεδρο Πούτιν. 
Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπως και ευρωπαϊκές κυ-
βερνήσεις, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους με το πέρασμα του λι-
μανιού της Θεσσαλονίκης στον έλεγχο κοινοπραξίας με ισχυρή πα-
ρουσία των συμφερόντων Σαββίδη.

Το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση Τσίπρα εμφανίζεται να πρω-
ταγωνιστεί στην προσπάθεια περιορισμού της ρωσικής επιρροής στα 
Δυτικά Βαλκάνια, η οποία, αν εξετάσουμε τα στοιχεία για τις εμπο-
ρικές συναλλαγές και τις επενδύσεις, δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Η κυβερνητική ηγεσία αυτοπροβάλλεται στην Ε.Ε. και στο 
ΝΑΤΟ ως πρωταγωνιστής εξελίξεων, όπως είναι η συμφωνία Τσί-
πρα-Ζάεφ, οι οποίες, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία που α-
ναπτύσσεται, κλείνουν τον δρόμο στη ρωσική διείσδυση στα Δυ-
τικά Βαλκάνια.

Η περιγραφή από την κυβέρνηση ρωσικών παρεμβάσεων στην 
Ελλάδα που έχουν σχέση με τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ και η δή-
λωση για απέλαση Ρώσων διπλωματών δίνουν άλλη διάσταση στο 
ζήτημα. Ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του στέλνουν το μήνυμα ότι 
είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν μια αυστηρή πολιτική που μπορεί να 
φέρει σε αντιπαράθεση την Αθήνα με τη Μόσχα.

Το Μαξίμου μπορεί να ακολουθεί αυτή την πορεία σε μια προ-
σπάθεια να ενισχύσει το αμερικανικό χαρτί της ελληνικής εξωτερι-
κής πολιτικής. Μπορεί επίσης να εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμ-
φέροντα, όπως εξυπηρετούσε μέχρι πριν από λίγο καιρό τα συμ-
φέροντα του Ιβάν Σαββίδη ή να προσπαθεί να απαξιώσει τη λαϊκή 
αντίδραση στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ στη βάση της θεωρίας της 
παρασκηνιακής ξένης παρέμβασης.

Η στροφή της κυβέρνησης κάνει πιο σύνθετη την άσκηση της 
εξωτερικής πολιτικής σε δύσκολες συνθήκες. Σε αυτά τα ζητή-
ματα δεν μετράνε συνήθως οι κυβερνητικοί ελιγμοί αλλά το ειδικό 
βάρος κάθε χώρας, το οποίο αυτή την περίοδο είναι μειωμένο σε 
ό,τι αφορά την Ελλάδα.

Αρκεί η σύγκριση με την Τουρκία του Ερντογάν, η οποία δεν 
συμμετέχει στο ευρωνατοϊκό οικονομικό εμπάργκο κατά της Ρω-
σίας, προμηθεύεται υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα από τη 
Ρωσία και εξακολουθεί να θεωρείται από τις ΗΠΑ, την Ε.Ε. και το 
ΝΑΤΟ στρατηγικής σημασίας εταίρος. Ενδεικτική των κανόνων της 
διεθνούς διπλωματίας είναι η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να 
προωθήσει την παράδοση των μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35 
στην Τουρκία σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα συνεργάζε-
ται στενά με τη Μόσχα, ενώ η Αθήνα υποβάλλει τα αντιρωσικά της 
διαπιστευτήρια στην Ουάσινγκτον.

Αν κρίνουμε από το χαμηλό επίπεδο των 
αμυντικών δαπανών, οι Ευρωπαίοι δεν 
θεωρούν σοβαρή τη ρωσική απειλή.

Ο Τσίπρας πέρασε από τη συνεργασία 
με τον Ιβάν Σαββίδη στη συμβολή στον 
περιορισμό της ρωσικής διείσδυσης στα 
Δυτικά Βαλκάνια.
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«Το να περνάει από μια περιοχή ένα 
δίκτυο οπτικών ινών είναι εξίσου 
σημαντικό με το να περνάει το μετρό. 
Σύντομα οι κάτοικοι μιας περιοχής 
θα επιλέγουν το σπίτι που θα μείνουν 
ανάλογα με το αν η περιοχή έχει 
πρόσβαση σε γρήγορο Internet. Οι 
Δημοτικές Αρχές πρέπει να είναι 
αρωγοί στην ανάπτυξη δικτύων νέας 
γενιάς και να μην εμποδίζουν τις 
ιδιωτικές επενδύσεις».

Μιχάλης Τσαμάζ

Ο Όμιλος ΟΤΕ δημιουργεί
τις προϋποθέσεις για

το ψηφιακό άλμα της χώρας 

Η πρώτη σύνδεση Fiber 
To The Home από την 
COSMOTE, που φέρνει 
100% οπτική ίνα μέχρι την 
πρίζα του σπιτιού, ενεργο-

ποιήθηκε στο Παλαιό Φάληρο, στο πλαίσιο 
εκδήλωσης, που πραγματοποίησε ο Όμιλος 
ΟΤΕ στις εγκαταστάσεις του. Εκεί, ο Υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ε-
νημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς συνέδεσε το 
πρώτο κτήριο με το μεγαλύτερο δίκτυο οπτι-
κών ινών της χώρας, το COSMOTE Fiber, πα-
ρουσία του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδρομείων, κ. Βασίλη Μαγκλάρα, 
του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου, κ. Διονύση 
Χατζηδάκη και του Προέδρου και Διευθύνο-
ντος Συμβούλου Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλη Τσα-
μάζ. Στη ζωντανή επίδειξη που ακολούθησε, 
επιτεύχθηκαν ταχύτητες σταθερού Internet 
που έφτασαν το 1Gbps, αναδεικνύοντας τις α-
περιόριστες δυνατότητες που φέρνουν οι οπτι-
κές ίνες.

«Έχω πει αρκετές φορές ότι τελικός στό-
χος και αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογι-
κών σχεδίων μας είναι η οπτική ίνα να φτάσει 
στο σπίτι. Πριν λίγους μήνες, στα τέλη Μαρ-
τίου, ανακοινώσαμε το νέο μας επενδυτικό 
πλάνο ύψους €2 δισ. έως το 2022, μέσω του ο-
ποίου θα φέρουμε την οπτική ίνα σε 1 εκατομ-
μύρια σπίτια. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, απο-
δεικνύοντας ότι είμαστε συνεπείς σε όσα λέμε. 
Σήμερα φέρνουμε την οπτική ίνα στην πρίζα 
του σπιτιού. Και σήμερα ξεκινάμε να κάνουμε 
πραγματικότητα την Κοινωνία των Gigabit στη 
χώρα μας», σημείωσε κατά την ομιλία του ο ε-
πικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ.

Σχολιάζοντας την ταχύτητα με την οποία 
οι άνθρωποι του Ομίλου ΟΤΕ υλοποίησαν το 
δίκτυο αρχιτεκτονικής Fiber To The Home 
(FTTH) στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, 
ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς, δή-
λωσε μεταξύ άλλων: «Η ταχύτητα με την οποία 
αναπτύσσεται το δίκτυο οπτικών ινών αποτε-
λεί πρότυπο συντονισμού δυνάμεων της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα και 
της Κυβέρνησης. Είναι ένα παράδειγμα ισχυ-
ρής δημόσιας παρέμβασης, η οποία φιλοδο-
ξούσε, από την πρώτη στιγμή, να πολλαπλασι-
άσει τις ιδιωτικές επενδύσεις». 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Παλαιού 
Φαλήρου, κ. Διονύσης Χατζηδάκης, υπογράμ-
μισε: «Εύχομαι  από  καρδιάς  το  έργο που  ξε-
κίνησε σε πανελλαδική πρωτιά από  το  Πα-
λαιό Φάληρο  και  οι  τεχνολογικές  δυνατότη-
τες  που  προσφέρονται πλέον  στους  Δημότες  

και  τις  επιχειρήσεις  μας,  να  γίνουν  κτήμα  
και  καθημερινότητα  κάθε  Έλληνα,  είτε  βρί-
σκεται  σε  πόλη είτε σε κάποιο  απομακρυ-
σμένο  νησί,  ή   σε  κάποιο  ορεινό  χωριό  της  
πατρίδας  μας».

Ταχύτητες 100 και 200Mbps με 100% οπτική 
ίνα, φθηνότερα με το Superfast Broadband
Τα προγράμματα COSMOTE Double Play 
Fiberspeed, διατίθενται σε συγκεκριμένες πε-
ριοχές, παρέχοντας υπερυψηλές ταχύτητες 
100 & 200Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης 
σε 1 Gbps. Όσοι επιθυμούν να απολαμβάνουν 
στο σπίτι τους τις αξεπέραστες ταχύτητες της 
οπτικής ίνας, μπορούν να λάβουν ειδική επι-
δότηση συνολικού ύψους €360, μέσα από τη 
δράση Superfast Broadband του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ε-
νημέρωσης, αποκτώντας το ειδικό κουπόνι στο 
www.sfbb.gr.

Αναφερόμενος στη δράση Superfast 
Broadband, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπι-

κοκυριά και επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσα-
λονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Στα-
διακά, η κάλυψη FTTH του Ομίλου ΟΤΕ 
αναμένεται να φθάσει το 1 εκατομμύριο νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις το 2022. Το δίκτυο 
αυτό θα καλύπτει με οπτική ίνα και εγκατα-
στάσεις μεγάλης κοινωνικής σημασίας, όπως 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφο-
ρών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία των δυνατο-
τήτων που φέρνουν οι οπτικές ίνες, ο Πρόε-
δρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 
ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ είπε: «Το να περ-
νάει από μια περιοχή ένα δίκτυο οπτικών 
ινών, είναι εξίσου σημαντικό  με το να περ-
νάει το μετρό. Σύντομα οι κάτοικοι μιας περι-
οχής θα επιλέγουν το σπίτι που θα μείνουν α-
νάλογα με το αν η περιοχή έχει πρόσβαση σε 
γρήγορο Internet. Οι Δημοτικές Αρχές πρέ-
πει να είναι αρωγοί στην ανάπτυξη δικτύων 
νέας γενιάς και να μην εμποδίζουν τις ιδιωτι-
κές επενδύσεις». 

κοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Βασίλης 
Μαγκλάρας, σημείωσε: «Η έναρξη της πρώ-
της δράσης για την σύνδεση οπτικής ίνας στο 
σπίτι (Fiber To The Home) και η αναμενό-
μενη επίτευξη υψηλών ταχυτήτων στο ίντερ-
νετ, επιβεβαιώνει την επέκταση και τη διεύ-
ρυνση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στη χώρα 
μας. Η Ελλάδα αλλάζει ταχύτητα και τα νοι-
κοκυριά και οι επιχειρήσεις έχουν πλέον 
τη δυνατότητα μέσω της δράσης   Superfast 
Broadband, καθώς και μέσω δράσεων που α-
ναμένεται σύντομα η έναρξη τους, να αξιοποι-
ήσουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες».

Ανάπτυξη υποδομών COSMOTE Fiber To 
The Home σε όλη την Ελλάδα 
Το νέο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΟΤΕ, 
ύψους €2 δισ. έως το 2022, περιλαμβάνει τη 
δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου αρ-
χιτεκτονικής «οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι» 
(Fiber To The Home - FTTH). Έως το τέλος 
του 2019, η κάλυψη COSMOTE Fiber To The 
Home θα περιλαμβάνει περίπου 150.000 νοι-
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«Κ
ατάπτυστη» χαρακτηρίζει τη συµφωνία των 
Πρεσπών ο Στέργιος Καλόγηρος, δηµοσιο-
γράφος και ιδιοκτήτης τηλεοπτικών καναλιών 
και ένας από τους βασικότερους διοργανω-
τές των συλλαλητηρίων για το «Μακεδονικό». 
Ο κ. Καλόγηρος υποστηρίζει ότι η συµφωνία 
ξεπουλά το όνοµα της Μακεδονίας και καλεί 
την κυβέρνηση να ακούσει το λαϊκό αίσθηµα.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µιλήσουµε για τη 
συµφωνία των Πρεσπών µεταξύ των κυ-
βερνήσεων Ελλάδας και ΠΓ∆Μ. Πώς την 
κρίνετε;
Πρόκειται για µια κατάπτυστη συµφωνία, µε 
την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει την 
εθνική µας υπογραφή στην εγκληµατική πα-
ραχώρηση της ιστορίας, της γλώσσας και του 
πολιτισµού µας, ενταφιάζοντας τη µοναδικότητα 
του ονόµατός µας µέσα από την εκχώρησή του 
στα Σκόπια. Βάζοντας την υπογραφή µας σε 

Είναι µια συµφωνία 
που ξεπουλά µε τον 
πιο προδοτικό τρόπο το 
όνοµα της Μακεδονίας 
µας και της Ιστορίας 
µας και ανοίγει τον 
δρόµο στο µόρφωµα των 
Σκοπίων για ένταξη στην 
Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ. 
Στην πραγµατικότητα, 
πρόκειται για απαράδεκτη 
εθνική υποχώρηση στις 
αλυτρωτικές απαιτήσεις 
των Σκοπίων.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

µια τέτοια ντροπιαστική συµφωνία στην ουσία 
ξεπουλάµε το όνοµα της Μακεδονίας µας, δί-
νοντας γραπτώς την έγκρισή µας στους Σκο-
πιανούς να αυτοαποκαλούνται «Μακεδόνες» 
και η γλώσσα τους να λέγεται «µακεδονική». 
Για µένα, είναι ξεκάθαρο ότι µιλάµε για εθνική 
προδοσία και δεν φοβάµαι τις λέξεις. Όσοι συµ-
µετέχουν άµεσα ή έµµεσα σ’ αυτό γίνονται συ-
νένοχοι στο έγκληµα. Κάποια στιγµή πρέπει να 
λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους και να α-
ναλαµβάνουµε τις ευθύνες µας απέναντι στις 
επόµενες γενιές, την Ιστορία και την Πατρίδα.

Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι η συµφω-
νία αυτή είναι βλαπτική για τα ελληνικά 
συµφέροντα;
Κατ’ αρχάς, σε ό,τι µε αφορά, αρνούµαι καν 
να µιλήσω για συµφέροντα όταν αναφέρο-
µαι σε θέµατα που άπτονται του γνήσιου πα-
τριωτικού αισθήµατος ενός λαού, της ιστο-
ρίας, της γλώσσας και των παραδόσεών του. 
Η κυβέρνηση προσπαθεί να µιλήσει για οφέλη 
της επαίσχυντης συµφωνίας, αγνοώντας πα-
ντελώς πως αυτό που θίγεται αυτή τη στιγµή 
είναι πολύ βαθύτερο, ουσιαστικότερο και µε-
γαλύτερο από οικονοµικά, εµπορικά ή άλλα 
ζητήµατα. Ακόµη και σ’ αυτά προφανώς κάνει 
λάθος. Αλλά η ουσία δεν είναι αυτά. Η ουσία 
βρίσκεται στο γεγονός ότι καταρρίπτουµε τα 
αυτονόητα. Η Μακεδονία είναι µία και είναι 
ελληνική. ∆εν υφίσταται καµία δήθεν «Βόρεια 

Μακεδονία», δήθεν «µακεδονική γλώσσα και 
υπηκοότητα». Είναι µια συµφωνία που ξεπουλά 
µε τον πιο προδοτικό τρόπο το όνοµα της Μα-
κεδονίας µας και της Ιστορίας µας και ανοίγει 
τον δρόµο στο µόρφωµα των Σκοπίων για έ-
νταξη στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ. Στην πραγµα-
τικότητα, πρόκειται για απαράδεκτη εθνική υ-
ποχώρηση στις αλυτρωτικές απαιτήσεις των 
Σκοπίων. Γιατί είναι γνωστό σε όλους ότι η ε-
πιτοµή του σκοπιανού αλυτρωτισµού βρίσκε-
ται στο όνοµα Μακεδονία.

Πιστεύετε ότι η Ελλάδα απειλείται από την 
ΠΓ∆Μ, ακόµα και σε ζητήµατα εδαφικής α-
κεραιότητας της χώρας;
Οι πατριώτες και το µεγάλο κοµµάτι του ελλη-
νικού λαού και των Μακεδόνων που πιστεύ-
ουµε στην Ελλάδα και στη Μακεδονία δεν εί-
µαστε ανόητοι και βέβαια ούτε φασίστες, όπως 
προπαγανδιστικά και δόλια προσπαθεί να µας 
περιγράφει η κυβέρνηση. Και το λέω αυτό διότι 
γνωρίζουµε τη δύναµη της χώρας µας και δεν 
νιώθουµε ότι ένα κρατίδιο που ζει από τους Έλ-
ληνες µπορεί να µας «απειλήσει». Άλλο όµως 
αυτό κι άλλο οι βλέψεις, οι διαθέσεις και οι α-
λυτρωτικές τους διεκδικήσεις. Το ότι είµαστε 
οι «δυνατοί» τι σηµαίνει; Ότι τους αφήνουµε 
να ζουν µε αυταπάτες; Ήδη καθηµερινά µας 
εξευτελίζουν σε οµιλίες τους, καθώς αναφέ-
ρονται στον ενιαίο µακεδονικό χώρο και στις 
Μακεδονίες του Αιγαίου, του Πιρίν και του 

Στέργιος Καλόγηρος, 
δηµοσιογράφος, ιδιοκτήτης τηλεοπτικού σταθµού

«Η κυβέρνηση επιδεικνύει 
µια απολύτως προκλητική στάση 
αψηφώντας τη λαϊκή βούληση»
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Βαρδάρη. Οι υπεύθυνοι πολιτικοί, οι υπεύθυ-
νοι πολίτες και οι γνήσιοι πατριώτες δεν λει-
τουργούν μόνο για το σήμερα. Οφείλουν να 
σκέφτονται και τα παιδιά και τα εγγόνια τους 
κι ακόμη παραπέρα.

Το Σκοπιανό είναι ένα πρόβλημα που χρο-
νίζει από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. 
Θεωρείτε ότι δεν μπορεί να επιλυθεί;
Δεν ανήκω σ’ εκείνους που θα δικαιολογή-
σουν τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αντι-
θέτως, θεωρώ ότι έκαναν τραγικά λάθη σε 
σχέση με το Σκοπιανό, αφήνοντας τα Σκόπια 
να εκφράζουν τις αλυτρωτικές τους διαθέσεις, 
να αυτοαποκαλούνται απόγονοι του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, να διδάσκουν πλαστή Ιστορία… 
Υπάρχει όμως μια πολύ σημαντική ειδοποιός 
διαφορά. Είναι η πρώτη φορά που ό,τι ισχύει 
θα ισχύει με τη σφραγίδα και την υπογραφή 
της ελληνικής κυβέρνησης. Εάν αυτό δεν είχε 
σημασία, όπως διατείνεται ο πρωθυπουργός, 
τότε γιατί έγιναν οι διαπραγματεύσεις, γιατί τα 
Σκόπια έκαναν τις όποιες υποχωρήσεις, γιατί 
έχουν απελπισμένα ανάγκη το δικό μας κλειδί 
για να περάσουν την πόρτα της Ε.Ε. και του 
ΝΑΤΟ; Τώρα, εάν μπορεί να επιλυθεί, σαφώς 
και μπορεί, αφού εμείς έχουμε όλα τα δίκαια 
με το μέρος μας. Πού είναι όμως αυτά τα δί-
καια; Τα χάσαμε όλα και μάλιστα οικειοθελώς! 
Εμείς, αντιθέτως, προτείνουμε το γειτονικό κρα-
τίδιο να ονομαστεί Ομοσπονδιακή Δημοκρα-
τία της Βαρντάσκα και να χωριστεί σε τέσσερα 
καντόνια. Το ελληνικό, το μουσουλμανικό, το 
βουλγαρικό και το σερβικό. Αυτή η μορφή θα 
είναι και η πλέον βιώσιμη για να υπάρξει ως 
κρατική οντότητα το γειτονικό κράτος.

Εδώ και καιρό ζητάτε την αναγνώριση της 
ελληνικής μειονότητας στα Σκόπια. Γιατί οι 
ελληνικές κυβερνήσεις αγνοούν τους ελλη-
νικούς πληθυσμούς των Σκοπίων;
Η αλήθεια είναι ότι για μένα αυτό είναι ζήτημα 
που με πονάει. Περίπου 700.000 Έλληνες ζουν 
στα Σκόπια. Αυτός ο αριθμός μπορεί να φαντά-
ζει μεγάλος. Όμως δεν είναι αυθαίρετος. Είναι 
σύμφωνος με την απογραφή του 1990 (300.000 
Βλάχοι, 50.000 Σαρακατσάνοι και Γραικοί), ενώ, 
σύμφωνα με δημοσίευμα του 2010 στη φιλο-
κυβερνητική «Vest», εκτιμάται ότι ζουν εκεί 
430.000 Βλάχοι και 50.000 Σαρακατσάνοι και 
Γραικοί. Οι συγκεκριμένες δημοσιεύσεις για 
την ελληνική μειονότητα των Σκοπίων αποδει-
κνύουν ότι ακόμη και κάτω από αντιδημοκρα-
τικές συνθήκες υπάρχουν 480.000 πολίτες της 
γείτονας χώρας που τολμούν και δηλώνουν 
την εθνικότητά τους. Επομένως στην πραγμα-
τικότητα το νούμερο είναι τουλάχιστον διπλά-
σιο. Όλος αυτός ο ελληνικός πληθυσμός απο-
τελεί την πιο αδικημένη, την πιο λησμονημένη 
και αγνοημένη ελληνική μειονότητα απ’ όλες 
τις ελληνικές μειονότητες και παροικίες του 
εξωτερικού. Μέχρι τη στιγμή που ανέδειξε το 
θέμα η ΒΕΡΓΙΝΑ TV, ξεκινώντας έναν μεγάλο 
αγώνα για τη δημοσιοποίησή του, ουδείς στη 
χώρα γνώριζε την ύπαρξή του.

Το επίσημο ελληνικό κράτος μέσα από μα-
κροχρόνια και συστηματική προπαγάνδα, επι-
δεικνύοντας συστηματικά έλλειψη οποιασδή-
ποτε εξωτερικής πολιτικής για τις ελληνικές 
μειονότητες στις γειτονικές χώρες (Ίμβρος-

Προτείνουμε το γειτονικό 
κρατίδιο να ονομαστεί 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Βαρντάσκα και να 
χωριστεί σε τέσσερα 
καντόνια. Το ελληνικό, 
το μουσουλμανικό, το 
βουλγαρικό και το σερβικό. 
Αυτή η μορφή θα είναι 
και η πλέον βιώσιμη για 
να υπάρξει ως κρατική 
οντότητα το γειτονικό 
κράτος.

Τένεδος, Β. Ήπειρος, Κων/πολη), κατόρθωσε 
να απομονώσει τα βλαχόφωνα αδέρφια μας 
που κατοικούν στις πατρογονικές τους εστίες 
στα Σκόπια. Μοναδική εξαίρεση στους Έλ-
ληνες πολιτικούς η πρώην υφυπουργός του 
ΥΠΕΞ Βιργινία Τσουδερού, η οποία την περί-
οδο 1989-1993 άνοιξε η ίδια το θέμα της ελ-
ληνικής μειονότητας στα Σκόπια. Εμείς με τη 
ΒΕΡΓΙΝΑ TV, πέραν της ενημέρωσης σχετικά 
με το θέμα, πήραμε μια σειρά πρωτοβουλιών, 
με κορυφαία την ανοιχτή επιστολή προς τον 
ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλο, ενώ θέσαμε το 
ζήτημα της ελληνικής μειονότητας στον ίδιο 
τον υπουργό Εξωτερικών κ. Κοτζιά κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλο-
νίκη τον Μάιο του 2018. Ο κ. Κοτζιάς, παρ’ ότι 
μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν αναγνώριζε την 
ύπαρξή της, μπροστά στις κάμερες και τους 
δημοσιογράφους παραδέχτηκε ότι υπάρχουν 
εκατοντάδες χιλιάδες Βλάχοι με ελληνική συ-
νείδηση στα Σκόπια, χωρίς βέβαια να αποδέ-
χεται τον όρο «μειονότητα».

Σε κάθε περίπτωση, είναι πραγματικά α-
πορίας άξιο γιατί δεν τέθηκε το θέμα της μεγά-
λης ελληνικής μειονότητας των Σκοπίων. Δεν 
το έκανε ούτε ο ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος 
ούτε ο υπουργός Εξωτερικών κ. Κοτζιάς, παρ’ 
ότι, όπως ήδη ανέφερα, το γνωρίζουν πολύ 
καλά. Είναι εύλογο, λοιπόν, να αναρωτιόμα-
στε «ποιος τους κρατάει;», «τι εξυπηρετούν;». 
Ή, ακόμη χειρότερα, «ποιους εξυπηρετούν;».

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με τη συμ-
φωνία κλείνει οριστικά το κεφάλαιο του α-
λυτρωτισμού της ΠΓΔΜ έναντι της Ελλά-
δας. Το σχόλιό σας;
Έχω εξηγήσει επαρκώς τη θέση μου, οπότε 
θα περιοριστώ στο «όνειρο θερινής νυκτός».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε στην ομιλία του 
στη Γ.Σ. του ΣΒΒΕ ότι έχει ληφθεί πρό-

νοια για την προστασία των προϊόντων που 
προέρχονται από τη Μακεδονία και τα ε-
μπορικά σήματα. Συμφωνείτε ή διαφω-
νείτε με αυτό;
Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει στον νου της η 
κυβέρνηση. Μπορώ όμως να ξέρω πόσο έ-
γκαιρα λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα, πόσο 
φιλική είναι στην επιχειρηματικότητα, πόσα 
κίνητρα δίνει σε κάθε δημιουργικό μυαλό 
να επιχειρήσει. Φυσικά, ειρωνεύομαι. Αρκεί 
κάποιος να μιλήσει με απλούς και μικρομε-
σαίους επιχειρηματίες για να δει σε τι κατά-
σταση βρίσκονται και πώς κατορθώνουν, αν 
κατορθώνουν, να επιβιώνουν. Σχετικά τώρα 
με τα εμπορικά σήματα, ως δημοσιογράφος, 
εδώ και μέρες μιλώ με εκπροσώπους φο-
ρέων, επιμελητηρίων, συνδέσμων κ.λπ. και 
δεν ξέρει κανείς τίποτα. Όλα είναι στον αέρα. 
Αν η κυβέρνηση ξέρει τι θα γίνει, γιατί το κρα-
τάει μυστικό;

Είστε από τους βασικούς διοργανωτές των 
συλλαλητηρίων για το «Μακεδονικό». Τι 
ελπίζετε να πετύχετε με αυτά;
Ελπίζω να πετύχουμε όλοι μαζί, όλοι οι πα-
τριώτες Μακεδόνες μαζί, να μην ισχύσει η 
συμφωνία. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με 
δημοψήφισμα ή με εκλογές. Η κυβέρνηση ε-
πιδεικνύει μια απολύτως προκλητική στάση 
αψηφώντας τη λαϊκή βούληση, κάνοντας ότι 
δεν βλέπει τη λαϊκή αντίδραση και στοχοποι-
ώντας τους συμμετέχοντες στα συλλαλητήρια 
ως φασίστες, ακροδεξιούς, εθνικιστές. Είναι 
ένα φτηνό επιχείρημα που τους το αντιγυ-
ρίζω. Γιατί τι πιο φασιστικό από το «να απο-
φασίζεις και να διατάζεις»; Αν πράγματι σέ-
βεται τη γνώμη των πολλών, γιατί δεν κάνει 
δημοψήφισμα; Εκεί θα φανεί αν έχουν δίκιο 
ή άδικο. Επειδή όμως γνωρίζουν το αποτέ-
λεσμα, δεν ρισκάρουν ένα νέο δημοψήφισμα 
που θα αποδειχθεί Βατερλό.

Είστε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή 
των πολιτών στα μέχρι τώρα διοργανωθέ-
ντα συλλαλητήρια;
Και ποιος δεν είναι; Στις δύο μεγάλες διορ-
γανώσεις της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας 
συγκεντρώθηκαν χιλιάδες κόσμου και από 
κει και πέρα συμβαίνουν καθημερινά μικρές 
διοργανώσεις με εκατοντάδες Έλληνες που 
διαμαρτύρονται, σε πλατείες, δρόμους, μνη-
μεία, παντού στην Ελλάδα. Και όλα αυτά ενώ 
η συμφωνία έχει υπογραφεί, ενώ η προπα-
γάνδα συνεχίζεται και, να μην ξεχνάμε, εν 
μέσω θέρους. Το βέβαιο είναι ότι αυτό που 
θα ακολουθήσει μετά τον Αύγουστο ουδείς 
το φαντάζεται…

Στα συλλαλητήρια για το «Μακεδονικό» 
έχει κάνει έντονη την παρουσία της η 
Χρυσή Αυγή. Σας προβληματίζει το γεγο-
νός αυτό;
Για πολλά πράγματα μπορεί κανείς να κα-
τηγορήσει τη Χρυσή Αυγή, όχι όμως για δι-
γλωσσία. Στα εθνικά θέματα έχει ξεκάθαρη 
άποψη. Διαφωνώ με τις εκφράσεις βίας, κά-
ποιες φορές, οπαδών της Χρυσής Αυγής, ως 
κόμμα όμως της ελληνικής Βουλής έχει δι-
καίωμα να διαμαρτύρεται.

Στην περίπτωση που η συμφωνία των Πρε-
σπών επικυρωθεί από την κυβέρνηση των 
Σκοπίων, μετά το δημοψήφισμα, τι θεω-
ρείτε ότι μπορεί να κάνει η Ελλάδα;
Η κατάσταση είναι ήδη δύσκολη. Θα πρέπει 
κάποιος να είναι ανόητος για να μην παραδε-
χτεί ότι η υπογραφή Κοτζιά μας έφερε σε πολύ 
δύσκολη θέση. Δεν υπάρχουν όμως αδιέξοδα 
στις δημοκρατίες. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο, η Χάγη, η Ελληνική Βουλή και σε 
κάθε περίπτωση, όπως ήδη είπα, οι εκλογές.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαία 
η ένταξη της ΠΓΔΜ σε διεθνείς οργανι-
σμούς όπως το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. για να στα-
θεροποιηθεί η χώρα αυτή. Η άποψή σας;
Νομίζω πως αυτή είναι μια ερώτηση που θα 
πρέπει να απευθυνθεί σε Σκοπιανούς πολιτι-
κούς ή σε γεωπολιτικούς αναλυτές. Δεν είμαι 
ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αν βέβαια μιλάμε για 
το αν συμφέρει τη χώρα μας να σταθεροποι-
ηθεί η γειτονική χώρα, όταν εμείς διανύουμε 
10 χρόνια αστάθειας, δεν είναι λίγο οξύμωρο 
να βλέπουμε τον γείτονα και όχι την αυλή μας;

Σημειώνεται ότι και στην ΠΓΔΜ υπάρχουν 
σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολί-
τευση –που προάγει τον αλυτρωτισμό έ-
ναντι της Ελλάδας–, η οποία κατηγορεί την 
κυβέρνηση Ζάεφ για προδοσία. Πώς τις 
σχολιάζετε;
Είναι για πικρά γέλια. Μιλάμε για στημένο παι-
χνίδι. Στην πραγματικότητα, ο Πρόεδρος Ιβά-
νοφ διαφωνεί, αλλά το αντάλλαγμα που πιθα-
νώς θα δοθεί στους Αλβανούς για να αποδε-
χτούν τη «βάφτισή» τους ως Μακεδόνες θα 
είναι, μετά τη νέα ονομασία, η απόσχισή τους, 
η ένωσή τους με τους Κοσοβάρους και στη 
συνέχεια η δημιουργία της Μεγάλης Μακε-
δονίας, ενός κράτους που θα θέλανε να περι-
λαμβάνει τη Μακεδονία μας, όλη την Ήπειρο, 
τη Θράκη και τη Θεσσαλία.



www.freesunday.gr12 15.07.2018

ρεπορτάζ

Ένα τυφλό αντιπολιτευτικό στη Ν∆ 
µένος δείχνει να κυριαρχεί όλο και πιο 
πολύ στην καθηµερινή πολιτική πρα-
κτική του ΣΥΡΙΖΑ. Τα πολιτικά στε-

λέχη του κυβερνώντος κόµµατος και τα στελέχη 
τα οποία έχει διορίσει η κυβέρνηση σε υψηλά α-
µειβόµενες θέσεις του κρατικού µηχανισµού επι-
λέγουν να καθορίζουν τη θέση τους µε βάση την 
αντίθεση στις θέσεις που εκφράζει η Ν∆ –όποιες 
κι αν είναι αυτές–, µε αποτέλεσµα πολιτικές συ-
µπεριφορές που αγγίζουν τη γελοιότητα.

Απαραίτητη για τη συνταγή είναι η καταγγε-
λία για ακροδεξιά στροφή της Ν∆ υπό την ηγε-
σία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τελευταίο κρού-
σµα του πολιτικού παραλογισµού στον οποίο έχει 
οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς βλέπει τα ποσοστά 
του να καταρρέουν, ήταν στις 4 Ιουλίου η ψηφο-
φορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το «πα-
κέτο κινητικότητας», το οποίο αφορούσε την προ-
σαρµογή του ευρωπαϊκού πλαισίου στις εξελίξεις 
στον κλάδο των µεταφορών, που καλύπτει τις µε-
ταφορές µε λεωφορεία και φορτηγά.

Η ψηφοφορία αφορούσε τις προτάσεις:
• για την τροποποίηση του κανονισµού όσον 
αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα 
όρια για τον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο χρόνο ο-
δήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείµµατα και 
περιόδους ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας ανάπαυ-
σης,
• για τον κανονισµό όσον αφορά τον εντοπισµό 
µέσω ταχογράφων,
• για την τροποποίηση της οδηγίας όσον αφορά 
τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών 
κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τοµέα 
των οδικών µεταφορών.

Ο Κούλογλου καταγγέλλει τον 
Μητσοτάκη για ακροδεξιά στροφή…
Αµέσως µετά την ψηφοφορία ο ευρωβουλευτής 

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ 
ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΑΤΖΗ∆ΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ… 
ΕΛΛΗΝΩΝ

του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου µε προσωπική 
του ανακοίνωση κατήγγειλε τη… νέα ακροδεξιά 
στροφή του κ. Μητσοτάκη, αυτή τη φορά «στα ερ-
γασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα», ενώ, αντί-
θετα, ενηµέρωσε ότι οι ευρωβουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ –οι τρεις από τους έξι που του έχουν απο-
µείνει δηλαδή– ψήφισαν «υπέρ της διατήρησης 
του (ηµερήσιου) 8ώρου και του (εβδοµαδιαίου) 
48ώρου» και ότι η ευρωβουλευτής της ∆ηµοκρα-
τικής Συµπαράταξης κ. Καϊλή «στην τροπολογία 
για το όριο των 48 ωρών εργασίας εβδοµαδιαίως 
απείχε».

«Η ακροδεξιά στροφή του κ. Μητσοτάκη ε-
πεκτείνεται και στα εργασιακά και κοινωνικά δι-
καιώµατα. Ο πρόεδρος της Ν∆ φαίνεται ότι ακο-
λουθεί τον ακροδεξιό Αυστριακό καγκελάριο Σε-
µπάστιαν Κουρτς, που ζήτησε 12 ώρες εργασίας» 
δήλωσε ο κ. Κούλογλου.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον κ. Κούλο-
γλου, Ν∆ και Χρυσή Αυγή καταψήφισαν τις τρο-
πολογίες:
• ώστε να µην ξεπερνούν ηµερησίως οι ώρες ερ-
γασίας το 8ωρο,
• για να µην ξεπερνούν τις 48 ώρες εργασίας εβδο-
µαδιαίως,
• για να µην ξεπερνούν τις 80 ώρες εργασίας για 
δύο διαδοχικές εβδοµάδες,
• για διάλειµµα 60 λεπτών ύστερα από 4,5 ώρες ο-
δήγησης.

Κυβερνητικό «ναι» στις νέες 
ρυθµίσεις
Οι συγκεκριµένες τροπολογίες, τις οποίες 
έναν µήνα νωρίτερα είχε υπερψηφίσει η Ε-
πιτροπή Μεταφορών & Τουρισµού (TRAN) 
του Ευρωκοινοβουλίου, είχαν χαρακτηρι-
στεί από τη µόνιµη ελληνική αντιπροσωπεία 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο εξαιρετικά σηµαντικές για 

τη χώρα µας.
Μάλιστα, η πρώτη γραµµατέας της αντι-

προσωπείας, µία εβδοµάδα πριν από την ψη-
φοφορία, διαβιβάζοντας στους ευρωβουλευ-
τές το έγγραφο µε τις θέσεις της χώρας, της 
κυβέρνησης δηλαδή, έγραφε ότι «επισηµαί-
νεται η ιδιαίτερη σηµασία που αποδίδει η 
χώρα µας σε αυτό το νοµοθετικό πακέτο».

Στο έγγραφο, το οποίο υπέγραφε ο αρµό-
διος για τις µεταφορές υπάλληλος της ελλη-
νικής αντιπροσωπείας, αναφερόταν η πλήρης 
συµφωνία της Ελλάδας µε τις προτεινόµενες 
νέες ρυθµίσεις, για τις οποίες αναφερόταν ότι 
ενίσχυσαν την ευελιξία και τον ανταγωνισµό 
στον κλάδο, και πρότειναν στους ευρωβου-
λευτές την υπερψήφισή τους.

Υπέρ των ρυθµίσεων η 
οµοσπονδία των φορτηγών
Αλλά δεν ήταν µόνο η κυβέρνηση που είχε 
ταχθεί υπέρ των τροπολογιών αλλά και η Ο-
µοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλά-
δος (ΟΦΑΕ), η οποία είχε εκδηλώσει τη συµ-
φωνία της αµέσως µετά την υπερψήφιση των 
τροπολογιών από την Επιτροπή Μεταφορών 
& Τουρισµού, της οποίας µέλος είχε διατελέ-
σει και ο κ. Κούλογλου.

«Η ΟΦΑΕ στηρίζει την έγκριση των προ-
τάσεων της επιτροπής TRAN από την Ολο-
µέλεια, καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση 
στην έναρξη των τελικών διαπραγµατεύσεων 
θα λειτουργήσει εις βάρος του κλάδου των 
οδικών µεταφορών και την αποκατάσταση 
του υγιούς ανταγωνισµού στην ευρωπαϊκή 
αγορά» ανέφερε η ΟΦΑΕ σε ανακοίνωσή 
της, η οποία εκδόθηκε µετά τη διαδικασία 
στην Επιτροπή Μεταφορών & Τουρισµού.

Όµως τελικά οι συγκεκριµένες τροπολο-
γίες καταψηφίστηκαν από την Ολοµέλεια, µε 

αποτέλεσµα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, 
όπως προκύπτει από την ανακοίνωσή του, να 
πανηγυρίζει, γιατί καταψηφίστηκε µια σειρά 
ρυθµίσεων για τις µεταφορές τις οποίες υπο-
στήριζαν τόσο η κυβέρνησή του όσο και οι ε-
πίσηµοι φορείς του κλάδου των µεταφορών.

Οι πανηγυρισµοί του κ. Κούλογλου προ-
κάλεσαν την απάντηση της ΟΦΑΕ, η οποία 
απέδωσε τη θέση του στην προσπάθεια για 
«δηµιουργία εντυπώσεων από πλευράς του, 
προκειµένου να διατηρήσει την έδρα του 
στην Ευρωβουλή!».

Η ΟΦΑΕ, µάλιστα, κατέρριπτε τον βα-
σικό ισχυρισµό του ευρωβουλευτή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για την προστασία των εργασιακών δι-
καιωµάτων, επισηµαίνοντας ότι στην Ελλάδα 
οι ιδιοκτήτες φορτηγών και τουριστικών λε-
ωφορείων δηµοσίας χρήσης «στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία είναι και οδηγοί των 
ιδιόκτητων οχηµάτων τους και υπόκεινται 
στις διατάξεις του κανονισµού ωρών οδήγη-
σης και ανάπαυσης (ΕΚ 561/2006), ακριβώς 
όπως και οι µισθωτοί οδηγοί βαρέων οχηµά-
των» και η εφαρµογή των ρυθµίσεων θα είχε 
ως αποτέλεσµα «τη βελτίωση των κοινωνι-
κών συνθηκών εργασίας των ίδιων των οδη-
γών βαρέων οχηµάτων».

Όµως παράλληλα η ΟΦΑΕ επισηµαίνει ότι 
η καταψήφιση καθυστερεί την εφαρµογή ρυθ-
µίσεων «οι οποίες αποσκοπούν στην ευελιξία 
των οδικών µεταφορών και κατά συνέπεια του 
διεθνούς εµπορίου, στην ίση και δίκαιη µε-
ταχείριση των οδηγών από τις περιφερειακές 
χώρες της Ευρώπης, όπως η Ελλάδα».

Πρακτικά, δηλαδή, οι ευρωβουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ µε την ψήφο τους απέτρεψαν την ε-
φαρµογή ρυθµίσεων που θα επέφεραν «µια δί-
καιη µεταχείριση των οδηγών από τις περιφε-
ρειακές χώρες της Ευρώπης, όπως η Ελλάδα».

Ποιος κέρδισε από την 
καταψήφιση;
Στην ευελιξία την οποία ζητούσαν οι Έλλη-
νες αυτοκινητιστές ώστε «να αντεπεξέλθουν 
στον ανταγωνισµό» απέδωσε την υπερψή-
φιση της τροπολογίας από τους ευρωβου-
λευτές της η Ν∆, η οποία χαρακτήρισε «α-
νοησίες» την ανακοίνωση του κ. Κούλογλου, 
επισηµαίνοντας ότι «προφανώς ο κ. Κούλο-
γλου και ο ΣΥΡΙΖΑ θα προτιµούσαν να ψη-
φίσουµε την τροπολογία κατά της ευελιξίας 
που στηρίζει τα συµφέροντα Γερµανών και 
Αυστριακών οδηγών».

Όπως επισήµανε στην ανακοίνωσή της 
η ΟΦΑΕ, «το αποτέλεσµα αυτό δηµιουρ-
γεί χρονική καθυστέρηση στην επίσηµη υι-
οθέτηση προτάσεων από το Ευρωκοινοβού-
λιο, η οποία λειτουργεί εις βάρος του κλάδου 
των οδικών µεταφορών, καθώς η υιοθέτηση 
νέων, πιο σαφών και δίκαιων κανόνων απο-
τελεί επιτακτική ανάγκη για την οµαλή λει-
τουργία της εσωτερικής αγοράς».

Πρακτικά, η καταψήφιση των νέων ρυθ-
µίσεων παρατείνει ευνοϊκό σηµερινό καθε-
στώς στις ευρωπαϊκές µεταφορές για τους 
Γερµανούς και τους Αυστριακούς οδηγούς, 
την ίδια στιγµή που ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλ-
λει τον κ. Μητσοτάκη ότι «ακολουθεί τον α-
κροδεξιό Αυστριακό καγκελάριο Σεµπάστιαν 
Κουρτς».



www.freesunday.gr 1315.07.2018

Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF και το 
Πανεπιστήµιο Paris 13 της Σορβόννης 
προτείνουν νέο πρόγραµµα νοµικών 
σπουδών µε αναγνώριση από το ΣΑΕΠ 
του υπουργείου Παιδείας.

Μια πραγµατικά ολοκληρωµένη πρόταση 
σπουδών για όσους ενδιαφέρονται να 
σπουδάσουν νοµικά παρέχει από το νέο 
ακαδηµαϊκό έτος το Γαλλικό Κολλέγιο 
IdEF σε συνεργασία µε το Πανεπιστή-

µιο Paris 13 της Σορβόννης, δίνοντας τη δυνατότητα στους 
φοιτητές του να εµβαθύνουν όχι µόνο στο Γαλλικό αλλά και 
στο Ελληνικό ∆ίκαιο… και µε την ολοκλήρωση των σπουδών 
τους να έχουν στα χέρια τους έναν αναγνωρισµένο από το 
ελληνικό κράτος τίτλο σπουδών.

Ανανέωση συνεργασίας µε νέο πρόγραµµα
Συγκεκριµένα, το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF και το ∆ηµόσιο 
Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité ανα-
νέωσαν και ενίσχυσαν τη συνεργασία τους, που χρονολογεί-
ται από το 1995, µε νέα προγράµµατα αναγνωρισµένων νοµι-
κών σπουδών µε φοίτηση στην Ελλάδα.

Η ανανέωση της συνεργασίας επικυρώθηκε από τον πρό-
εδρο του Πανεπιστηµίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, 
Jean Pierre Astruc, την πρύτανη της Σχολής Νοµικών, Πο-
λιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Anne Fauchon, και τον 
διευθυντή του τµήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, 
Hugues Rolan, οι οποίοι υπέγραψαν τις νέες συµβάσεις 
µαζί µε τον γενικό διευθυντή του IdEF, Στυλιανό Αµαργια-
νάκη, σε τελετή που έλαβε χώρα στην Πανεπιστηµιούπολη 
Villetaneuse στο Παρίσι.

Υπενθυµίζεται ότι το 2017 το Κολλέγιο IdEF υπέγραψε 
συµφωνία συνεργασίας µε τη Γαλλική Λαϊκή Αποστολή και 
το Γαλλικό Προξενείο για την παροχή µεταπτυχιακού προ-
γράµµατος Νοµικής στη Θεσσαλονίκη και φέτος µε την Πρε-
σβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Ελλάδας για την προετοιµασία και την πραγµατοποίηση των 
επίσηµων εξετάσεων Γαλλικής Γλώσσας στην Αθήνα.

Γαλλικό και Ελληνικό ∆ίκαιο
Πλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας του IdEF µε το ∆ηµό-
σιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, 
από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 στους φοιτητές που πα-
ρακολουθούν το πρόγραµµα νοµικών σπουδών Licence en 
Droit στην Αθήνα, ή εξ αποστάσεως, παρέχεται η δυνατό-
τητα φοίτησης στα ελληνικά µε παράλληλη εκµάθηση γαλ-
λικών για όσους θέλουν να συνεχίσουν στο πρόγραµµα 
Master en Droit.

Παράλληλα, από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 το πρό-
γραµµα σπουδών εµπλουτίζεται µε µαθήµατα Ελληνικού ∆ι-
καίου, προκειµένου να καλύπτει απολύτως όσους πτυχιού-
χους επιθυµούν να δικηγορήσουν στην Ελλάδα.

Επίσηµη αναγνώριση των πτυχίων Νοµικής
Όπως είναι ήδη γνωστό, το υπουργείο Παιδείας, µέσω του Συµ-
βουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), α-
ναγνώρισε επισήµως το πτυχίο Νοµικής του ∆ηµόσιου Γαλλι-
κού Πανεπιστηµίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité µε φοίτηση 
στο Κολλέγιο IdEF ως επαγγελµατικά ισοδύναµο προς τα πτυχία 
Νοµικής των ελληνικών πανεπιστηµίων. Επίσης, οι δικηγορικοί 
σύλλογοι Ελλάδας εγγράφουν ήδη από τον Ιούνιο του 2016 τους 
κατόχους των ως άνω πτυχίων στα Μητρώα Ασκουµένων.

Έτσι, το Κολλέγιο IdEF είναι το µοναδικό κολλέγιο µε πτυχι-
ούχους εγγεγραµµένους στους δικηγορικούς συλλόγους Ελλά-
δας, που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, το Κολλέγιο IdEF είναι το µοναδικό κολλέγιο 
για το οποίο το υπουργείο Παιδείας αναγνώρισε ότι το πτυχίο 
Νοµικής που απονέµεται από το ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστή-
µιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité είναι επαγγελµατικά ισοδύ-
ναµο προς τα πτυχία Νοµικής των ελληνικών ΑΕΙ, χωρίς επιπρό-
σθετες εξετάσεις.

Μεταπτυχιακό Νοµικής – ∆ίκαιο 
των Επιχειρήσεων
Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι το ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστή-

µιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité και το Κολλέγιο IdEF παρέ-
χουν για τέταρτη ακαδηµαϊκή χρονιά στην Αθήνα και για δεύ-
τερη φορά στη Θεσσαλονίκη εξ αποστάσεως µεταπτυχιακό 
πρόγραµµα νοµικών σπουδών κατεύθυνσης Εµπορικού ∆ι-
καίου διάρκειας ενός έτους (ή δύο έτη για part-time φοίτηση).

Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα Εµπορικού ∆ικαίου του Πα-
νεπιστηµίου Paris 13 παραµένει ένας γενικός µεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών Νοµικής, παρ’ όλη την εξειδίκευσή του. Είναι 
ιδανικός τίτλος και συνιστάται για την ενασχόληση µε τα πιο 
αξιοζήλευτα νοµικά επαγγέλµατα (δικηγόρος Εµπορικού ∆ι-
καίου, νοµικός σύµβουλος εταιρειών, δικαστής, συµβολαιο-
γράφος κ.ά.).

Απευθύνεται σε όσους δεν επιθυµούν να περιορίσουν τις 
επαγγελµατικές τους φιλοδοξίες στα στενά όρια της ελληνικής 
αγοράς εργασίας, αλλά δεν είναι σε θέση να πραγµατοποιή-
σουν άµεσα τη µετάβασή τους στο εξωτερικό για µεταπτυχια-
κές σπουδές και αναζήτηση εργασίας.

Υποτροφίες Αριστείας
Ωστόσο, οι καινοτοµίες δεν περιορίζονται στο περιεχόµενο 
των σπουδών, καθώς µέσω των υποτροφιών αριστείας το Γαλ-
λικό Κολλέγιο IdEF συνεισφέρει στο να µπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε νοµικές σπουδές, επισήµως αναγνωρισµένες 
στην Ελλάδα, όλοι οι άξιοι, εφόσον τις επιλέξουν.

Έτσι, απόφοιτοι Λυκείου του 2018 που θα συγκεντρώσουν 
αριθµό µορίων

• µεγαλύτερο ή ίσο µε τη χαµηλότερη βάση εισαγωγής σε 
Νοµική Σχολή Ελληνικού ΑΕΙ για το 2018 µπορούν να διεκ-
δικήσουν υποτροφία αριστείας που αντιστοιχεί στο 75% των 
διδάκτρων,

• από 17.001 έως τη χαµηλότερη βάση εισαγωγής σε Νο-
µική Σχολή Ελληνικού ΑΕΙ µπορούν να διεκδικήσουν υπο-
τροφία αριστείας που αντιστοιχεί στο 50% των διδάκτρων,

• από 16.500 έως 17.000 µπορούν να διεκδικήσουν υπο-
τροφία αριστείας που αντιστοιχεί στο 25% των διδάκτρων.

Για παράδειγµα, αν κάποιος συγκεντρώσει 18.000 µόρια, 
τότε η υποτροφία του θα είναι 75% των διδάκτρων για το 
πρώτο έτος. Επειδή οι υποτροφίες ανανεώνονται για το κάθε 
ένα από τα επόµενα έτη φοίτησης όταν ο υπότροφος συγκε-
ντρώσει µέσο όρο 15 στα 20 στα µαθήµατα του έτους, σηµαί-
νει ότι έχει ισχυρό κίνητρο να µελετά σε όλη τη διάρκεια των 
σπουδών του.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προπτυχιακά και με-
ταπτυχιακά προγράμματα Νομικής, αλλά και για το πρό-
γραμμα υποτροφιών, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
του Κολλεγίου IdEF.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
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Η ΤΙΜΗ ΜΙΑΣ 
ΓΡΑΒΑΤΑΣ

 ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΔΗ*

Π
ρόσφατα το Eurogroup έδωσε στην Ελ-
λάδα ελάφρυνση του χρέους μέσω επέ-
κτασης των δανείων που ήταν μέρος του 
δεύτερου προγράμματος του EFSF και ε-
πέκτεινε τις πιο πιεστικές για την Ελλάδα 
ωριμάνσεις δανείων κατά δέκα έτη. Επί-

σης, η χώρα έλαβε δόση 15 δισ. ευρώ, από τα 86 δισ. του τρί-
του προγράμματος, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως «μαξι-
λάρι ρευστότητας» μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς το τρίτο πρό-
γραμμα. Αυτά έχουν ως στόχο να ηρεμήσουν τις αγορές, ώστε 
η Ελλάδα να μπορεί να δανειστεί με σημαντικά χαμηλότερα ε-
πιτόκια.

Το ΔΝΤ δεν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα με νέο δά-
νειο, αλλά θα αναλάβει αρμοδιότητες αυξημένου ελέγχου ως 
το 2022, για να διασφαλίσει τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup δημοσιοποίησε ένα εκτε-
ταμένο παράρτημα που περιλάμβανε 13 τεχνικά έγγραφα, που 
περιέγραφαν υποχρεώσεις ωσάν να είναι προαπαιτούμενα. 
Όσοι δεν πιστεύουν ότι αυτό δεν είναι ένα νέο, τέταρτο πρό-

γραμμα για το διάστημα 2018-2022 καλό θα είναι να διαβά-
σουν τα έγγραφα.

Η Ελλάδα, επίσης, θα λάβει 4,5 δισ. ευρώ από τα κέρδη της 
ΕΚΤ επί των ελληνικών ομολόγων, ως μέρος της συμφωνίας 
του Προγράμματος Καθαρών Χρηματοπιστωτικών Περιουσι-
ακών Στοιχείων και Αγοράς Τίτλων. Οι δόσεις θα έρχονται σε 
ίσα, διετή ποσά αρχίζοντας από το 2018 και ως το 2022. Τέλος, 
αποφασίστηκε να καταργηθεί το όριο για αύξηση επιτοκίου 
που σχετίζεται με την επαναγορά χρέους του δεύτερου προ-
γράμματος, αρχής γενομένης από το 2018.

Τόσο οι δανειστές όσο και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανα-
κοίνωσαν με αισιοδοξία ότι η Ελλάδα μπορεί πλέον να σταθεί 
στα πόδια της, καθώς το «μαξιλάρι» των 15 δισ. συν άλλα 9 δισ. 
που είχαν διασφαλιστεί νωρίτερα εκτιμάται ότι διασφαλίζουν 
την επιστροφή της χώρας στις αγορές. Με μια θεατρική κί-
νηση ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας φόρεσε γρα-
βάτα για να πανηγυρίσει το τέλος της λιτότητας.

Κάθε ελάφρυνση του χρέους είναι καλοδεχούμενη για τη 
βαρυφορτωμένη χώρα, αλλά η κρίσιμη ερώτηση είναι αν αυτή 
η διευθέτηση του χρέους είναι αρκετή για να επιτρέψει την ε-
πιστροφή της Ελλάδας στις αγορές με βιώσιμο επιτόκιο.

Αν και το «μαξιλάρι» των 24 δισ. μπορεί να καλύψει 
τις υποχρεώσεις της χώρας για τα επόμενα ένα-δύο χρό-
νια, θα ήταν πολύ καλύτερο να κρατηθεί ολόκληρο ως εγ-
γύηση για την αγορά. Ωστόσο, τα επιτόκια στα δεκαετή ο-
μόλογα παραμένουν ακόμη πάνω ή γύρω από την ουρανο-
μήκη τιμή του 4%, δίνοντας το σήμα ότι οι αγορές, για την 
ώρα τουλάχιστον, δεν έχουν πειστεί για την ικανότητα της 
χώρας να εξυπηρετεί πλήρως το χρέος της μεσοπρόθε-
σμα. Γι’ αυτό και τα 5,5 δισ. από τα 15 δισ. θα χρησιμοποιη-
θούν για την αποπληρωμή του ΔΝΤ (3,3 δισ.) και της ΕΚΤ  
(2,2 δισ. ευρώ).

Μια ακόμη έντονη και μείζων ανησυχία είναι ότι η Ελ-
λάδα υποχρεούται να διατηρήσει καθαρό πλεόνασμα κατ’ ε-

λάχιστον στο 3,5% του ΑΕΠ ως το 2022 και στη συνέχεια έναν 
στόχο πλεονάσματος στο 2,2% του ΑΕΠ ως το 2060. Αυτό σα-
φέστατα μεταφράζεται σε προκυκλική, περιοριστική δημοσιο-
νομική πολιτική, δεδομένης της μόνιμης αγωνίας της Ελλάδας 
να αποκτήσει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα.

Τέλος, στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος, μόνο 46,9 
δισ. ευρώ εκταμιεύτηκαν ως τώρα. Με την τελευταία δόση των 
15 δισ. είναι εύκολα προφανές ότι η Ελλάδα χρησιμοποίησε 
μόνο 62 δισ. από τα 84 δισ. του προγράμματος. Αυτό είναι κρί-
σιμο, καθώς οι όροι του δανεισμού είναι εξαιρετικοί (επιτό-
κιο 0,9%) και χρησιμοποιώντας το πλήρως η Ελλάδα θα μπο-
ρούσε να έχει εξαγοράσει κάποια πιο ακριβά δάνεια που ωρι-
μάζουν σύντομα ή να το έχει χρησιμοποιήσει για επενδύσεις 
στην πραγματική οικονομία.

Μια άλλη σημαντική προϋπόθεση είναι ότι o ESM θα έχει 
ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να επανακαθορίσει πώς θα χρη-
σιμοποιηθούν τα 15 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, η δόση μπορεί 
να παραμείνει στον λογαριασμό του Μηχανισμού, αφού κριθεί 
αν το ποσό χρειάζεται ως «μαξιλάρι». Στην πραγματικότητα, η 
χρήση των 15 δισ. ευρώ θα είναι εφικτή μόνο αφού διαπιστω-
θεί ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας καλύπτονται με 
τις δικές της εκδόσεις ομολόγων!

Στ’ αλήθεια, αν κάποιος συγκρίνει το τρέχον επιτόκιο των 
αγορών (4% για τα δεκαετή ομόλογα) με τους όρους της χρη-
ματοδότησης μέσω ESM (0,9%), εύκολα μπορεί να καταλάβει 
γιατί η τελευταία απόφαση του Eurogroup μάλλον δεν δικαι-
ολογούσε τη γραβάτα…

*Ο Θεόδωρος Πελαγίδης είναι καθηγητής Οικονομικών 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Το άρθρο πρωτοεμφανίστηκε 
στον ιστοχώρο του Ινστιτούτου Brookings (https://www.
brookings.edu/blog/up-front/2018/06/27/is-the-latest-
greek- debt- deal-sustainable - or-another-k ick- of-the -
can/).
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ΜΝΗΜΌΝΙΑ 
ΤΈΛΌΣ; 
ΚΑΙ ΤΏΡΑ ΤΙ;

 ΤΌΥ ΣΗΦΗ ΒΑΛΥΡΑΚΗ*

Ο
ι βαθύτερες αιτίες και τα δεδο-
μένα της εξέλιξης είναι κρίσιμα 
στοιχεία για την κατανόηση 
ενός προβλήματος. Η ανάλυση, 
η ιστορική αλήθεια και βέβαια 
η εμπειρία είναι τα βασικά ερ-
γαλεία της επίλυσης για τα ε-
ξαιρετικά σύνθετα πολιτικά ζη-
τήματα που αντιμετωπίζει η Ελ-

λάδα σήμερα.
Η αποδυνάμωση της Ελλάδας από τους δανειστές, η 

συρρικνούμενη κυριαρχία, η κλιμακούμενη επιθετικότητα 
της Τουρκίας, η οικονομική καχεξία, η ανεργία, το δημο-
γραφικό και το μεταναστευτικό, διαμορφώνουν εφιαλτικά 
απειλητικό σκηνικό.

Είναι εμφανές πως η Τουρκία αισθάνεται την Ελλάδα α-

ποδυναμωμένη και θεωρεί ότι δημιουργείται ευκαιρία για 
να προωθήσει τις πάγιες επιδιώξεις της σε βάρος μας.

Από την άλλη, οι δανειστές, με τη μονόπλευρη προσή-
λωσή τους στη λιτότητα και έχοντας την Ελλάδα σε ιδιό-
τυπη ομηρία, επιβάλλουν τους όρους τους. Δεν επιθυμούν, 
με τη λήξη της δανειακής σύμβασης, την Ελλάδα ελεύθερη. 
Σκαρφίζονται «Εργαλεία Ενισχυμένης Επιτήρησης» και 
«Μεταμνημονιακή Εποπτεία» για την περίοδο μετά τις 20 
Αυγούστου, που λήγει το τρέχον πρόγραμμα.

Η δημόσια περιουσία μας έχει ήδη δεσμευτεί για 99 
χρόνια και έχουμε εκβιαστεί σε επαχθή πρωτογενή πλεο-
νάσματα για χρόνια μετά τη λήξη των «μνημονίων». Η συμ-
βατική υποχρέωση όμως των δανειστών για την ουσιαστική 
ελάφρυνση του χρέους μας εκκρεμεί. Η Γερμανία, εκμε-
ταλλευόμενη την ανάγκη για τη «βιωσιμότητα του χρέ-
ους», μεθοδεύει νέα επώδυνα «μεταμνημονιακά προαπαι-
τούμενα» και μας επιβάλλει λιτότητα μέχρι το 2060.

«Η Ελλάδα θα εξαλείψει το χρέος ή το χρέος θα κα-
ταστρέψει την Ελλάδα» έλεγε προφητικά ο Ανδρέας Πα-
πανδρέου (1993). Η αποτελεσματική στρατηγική που ε-
φάρμοσε παραμένει επίκαιρη. Απαντούσε με επιτυχία στα 
ζητήματα που αντιμετώπιζε τότε η Ελλάδα και που έχουν 
ευθεία αναλογία με το σήμερα.

«Το θέμα της ασφάλειας και εδαφικής ακεραιότητας 
αποτελεί κυρίαρχο στόχο μας» (Πάντειος, 12 Μαρτίου 
1990). «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» έλεγε. Η επι-
τυχία της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής του Α. Πα-
πανδρέου ανέδειξε την Ελλάδα ισότιμο παίκτη στη διεθνή 
σκακιέρα και οδήγησε την και τότε επιθετική Τουρκία σε 
υποχώρηση.

Ο Α. Παπανδρέου παρέλαβε ως πρωθυπουργός το 1981 
από τη Νέα Δημοκρατία (Γ. Ράλλης) ύφεση, ελλείμματα και 
χρεοκοπία (Έκθεση Αβέρωφ).

Το 1981 το δημόσιο χρέος πράγματι ήταν χαμηλό 

(34,5% του ΑΕΠ). Το χρέος τότε το κρύβαμε, σαν «μαγική 
εικόνα» και «κάτω από το χαλί». Πρώτον, γιατί τυπωνό-
ταν άπλετο χρήμα από το Νομισματοκοπείο στον Χολαργό, 
που δημιουργούσε πληθωρισμό πάνω από 25%. Δεύτερον, 
γιατί δίνονταν αφειδώς άτοκα, χαριστικά δάνεια από τα α-
ποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων (έτσι χρεοκόπησαν 
τα ασφαλιστικά ταμεία). Τρίτον, γιατί οι τράπεζες, κυρίως 
η Εθνική Τράπεζα, έδιναν δάνεια με εξευτελιστικά επιτό-
κια, με πολιτικές αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής 
του υπουργείου Συντονισμού. Το αποτέλεσμα ήταν πλήρης 
χρεοκοπία στο τραπεζικό σύστημα.

Ο Α. Παπανδρέου σταθεροποίησε τα δημοσιονομικά. 
Επέβαλε άλλο οικονομικό μοντέλο στην ελληνική οικονο-
μία και δρομολόγησε ανάπτυξη. Κατάργησε τον εσωτερικό 
κρυφό δανεισμό και εξασφάλισε διαφανή δανεισμό από τις 
διεθνείς αγορές. Προώθησε παραγωγικές επενδύσεις και 
παρέδωσε το πρώτο εξάμηνο του 1989 ανάπτυξη (5%), ε-
λεγχόμενο χρέος (67% του ΑΕΠ) και μηδενικό εξωτερικό 
δανεισμό για τα δύο τελευταία χρόνια (εθνικοί λογαρια-
σμοί, εξέλιξη χρέους).

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1993, με κλονισμένη 
υγεία, ο Α. Παπανδρέου, με υπουργό Συντονισμού τον Γ. 
Γεννηματά, παρέλαβε, και πάλι ως πρωθυπουργός, από τη 
Νέα Δημοκρατία (Κ. Μητσοτάκης) βαθιά ύφεση και χρεο-
κοπία, με υπερδιπλάσιο δημόσιο χρέος από αυτό που πα-
ρέδωσε το 1989 (Υπ. Συμβούλιο, Δεκέμβριος 1993).

Καταφέρνει με τιτάνια προσπάθεια να οδηγήσει ξανά 
την ελληνική οικονομία σε σταθεροποίηση και ανάκαμψη. 
Χωρίς να διαταραχθεί η οικονομική ζωή της χώρας και 
χωρίς η ελληνική κρίση να γίνει αισθητή από τις διεθνείς 
αγορές.

Είναι όμως γεγονός πως η νεοφιλελεύθερη εμμονή της 
συντηρητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και η δη-
μοσιονομική κακοδιαχείριση οδήγησε τη χώρα μας σε χρε-
οκοπία σε τρεις περιόδους: 1981 (Γ. Ράλλης), 1993 (Κ. Μη-
τσοτάκης) και 2009 (Κ. Καραμανλής).

Η Ελλάδα βρισκόταν το 2004 (Κ. Σημίτης) στην 30ή 
θέση στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Η διεθνής αξιο-
λόγηση ανάμεσα σε 140 χώρες (World Economic Forum) 
κατατάσσει την Ελλάδα σήμερα στην 87η θέση ανταγωνι-
στικότητας (12 θέσεις πίσω από την Αλβανία).

Ενώ υπάρχει πιεστική ανάγκη για θέσεις εργασίας και 
ταχύρρυθμη ανάπτυξη, οι μεν δανειστές επιμένουν σε υ-
φεσιακά μέτρα συμπίεσης της πραγματικής οικονομίας κι 
εμείς παραπαίουμε ανάμεσα στην απουσία στρατηγικής 
και στις λάθος πολιτικές που αποτέλεσαν τη γενεσιουργό 
αιτία του σημερινού προβλήματος.

Το ζήτημα αφορά το κράτος και την «παραγωγικότητα 
των θεσμών», την «ευφυή» παραγωγικότητα. Χρειάζεται 
μακρόπνοος σχεδιασμός και είναι αναγκαία η στενή συ-
νεργασία και ο συντονισμός δημόσιου, ιδιωτικού και κοι-
νωνικού τομέα. Αν δεν αλλάξει η στρατηγική μας σε αυτό 
το πεδίο, είναι αδύνατον να προκύψει ανάπτυξη. Η αντα-
γωνιστικότητα της χώρας μας θα παραμένει χαμηλή. Το πο-
λύτιμο ανθρώπινο δυναμικό μας θα μένει ανεκμετάλλευτο 
και θα διαρρέει στο εξωτερικό.

Οφείλουμε να ξεπεράσουμε τους εγωισμούς, το ανό-
ητο και αδιέξοδο συγκρουσιακό πολιτικό κλίμα. Να ξορ-
κίσουμε την κατάρα του μίζερου «δεν γίνεται». Η Ελλάδα 
έχει γεωστρατηγικό πλεονέκτημα και μοναδικές, ανεκμε-
τάλλευτες, δυνατότητες. Οι Έλληνες μπορούν θαύματα. 
Είναι απολύτως αναγκαία όμως η «Εθνική Συνεννόηση». 
Να διαπραγματευτούμε σε άλλη, εθνική βάση με τους δα-
νειστές, εταίρους και συμμάχους μας. Να συγκροτήσουμε 
αποτελεσματική στρατηγική αποτροπής απέναντι στην 
τουρκική επιθετικότητα και να χαράξουμε αξιόπιστη «Ε-
θνική Στρατηγική» για την έξοδο της χώρας μας από την 
κρίση που μας ταλανίζει τόσα χρόνια.

*Ο Σήφης Βαλυράκης είναι πρώην υπουργός.
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οικονομία

Η δαπάνη των Ελλήνων για ταξίδια 
το 2008 ήταν περίπου 3,9 δισ. ευρώ 
και σήμερα είναι περίπου 1,3 δισ. ευρώ.

Ε
ίδος προς εξαφάνιση αποτελεί ο Έλληνας 
τουρίστας τα τελευταία χρόνια, ειδικά στους 
δημοφιλείς προορισμούς, όπου η έλευση 
ξένων τουριστών έχει καταστήσει δυσεύ-
ρετα τα καταλύματα και επομένως ακριβά σε 
σχέση με όσα παρέχουν αλλά και με όσα ο 

Έλληνας μπορεί να διαθέσει. Ο περιορισμένος αριθμός κλινών 
σε μικρά και ταυτόχρονα αγαπημένα νησιά, σε συνδυασμό με 
τις πρόωρες κρατήσεις τουριστών που «διψούν» για Ελλάδα, 
μετατρέπει την εύρεση δωματίου σε δύσκολη υπόθεση.

Από την άλλη, η αύξηση της φορολογίας, η μείωση των α-
ποδοχών, η αύξηση της ανεργίας, αλλά και η περικοπή συντά-
ξεων, ωθούν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να επιστρέ-
φει στα πάτρια εδάφη και να μειώνει τις επισκέψεις σε κο-
σμοπολίτικα ή μη νησιά και δημοφιλείς προορισμούς, όπως η 
Χαλκιδική, το Πήλιο ή άλλα μέρη.

Ακόμη κι αν κάποιος προσπαθήσει να συγκεντρώσει το α-
παιτούμενο budget για ολιγοήμερες διακοπές, θα πρέπει να 
έχει κλείσει κατάλυμα πολλούς μήνες πριν, για να προλάβει 
τους ξένους αλλά και για να επιτύχει μια καλύτερη τιμή.

Αν στο προφίλ του Έλληνα τουρίστα προσθέσουμε τις οι-
κογένειες με δύο παιδιά και άνω, τότε τα πράγματα δυσκολεύ-
ουν ακόμη περισσότερο με το project «καλοκαιρινές διακο-
πές».

Εν ολίγοις, όσοι είναι έτοιμοι οικονομικά και θέλουν να 
διαθέσουν κάτι παραπάνω για να απολαύσουν τις ομορφιές 
της Ελλάδας, θα πρέπει να αποδυθούν σε μια «κούρσα» για 
γερά νεύρα. Η εύρεση δωματίου σε δημοφιλείς προορισμούς 
την περίοδο αιχμής θυμίζει συμμετοχή στο κυνήγι θησαυρού, 
καθώς εννέα στα δέκα καταλύματα θα είναι κλεισμένα είτε τα 
δωμάτια θα έχουν τιμές απλησίαστες για τον μέσο Έλληνα πα-
ραθεριστή. Πόσο μάλλον αν αναζητεί το τρίπτυχο ποιότητας, 
τιμής και καλής τοποθεσίας.

Κι αυτό γιατί αν και δεν βρίσκουμε δωμάτια όσο εύκολα 
βρίσκαμε τη δεκαετία του ’90, ωστόσο βρίσκουμε δωμάτια ε-
κείνης της αισθητικής και χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών με 
τιμές πεντάστερου λόγω αυξημένης ζήτησης.

Αν στα κόστη των διακοπών προστεθεί για μια τετραμελή 
οικογένεια και η μετακίνηση, ειδικά αν περιλαμβάνει αεροπο-
ρικά ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τότε ο προϋπολογισμός εκτρο-
χιάζεται.

Μπορεί το 2018 να προστέθηκαν 25.000 κρεβάτια στην Ελ-

λάδα και να κυνηγάμε νέο ρεκόρ αφίξεων, οι κλίνες, ωστόσο, 
είναι ελάχιστες. Με τις προβλέψεις από πλευράς υπουργείου 
Τουρισμού να κάνουν λόγο για αύξηση φέτος των διεθνών α-
φίξεων σε επίπεδα πάνω από τα 32 εκατομμύρια, από τα 30 και 
πλέον του 2017, το κυνήγι για κατάλυμα για τους Έλληνες του-
ρίστες δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Ειδικά για τα κυκλα-
δονήσια και τα νησιά του Ιονίου.

Τα πράγματα είναι διαφορετικά για την Κρήτη, τη Ρόδο 
και την Κω, όπου το μαζικό μοντέλο τουρισμού πηγαίνει καλά, 
ενώ πιο εύκολη συγκριτικά με τα κυκλαδονήσια είναι η εύ-
ρεση δωματίου στην ηπειρωτική χώρα, όπως, για παράδειγμα, 
στη Χαλκιδική και στην Πιερία.

Στην αλλαγή του «χάρτη» συνέβαλε όχι μόνο η «έκρηξη» 
της τουριστικής κίνησης αλλά και οι υπερβολικά πρόωρες για 
την ελληνική νοοτροπία κρατήσεις από το εξωτερικό.

Όπως τονίζουν άνθρωποι της αγοράς, όσον αφορά τη βρε-
τανική αγορά, το πρώτο σκέλος κρατήσεων για το 2019 αρχίζει 
τον Ιούλιο του 2018. Το δεύτερο κύμα κρατήσεων των Άγγλων 
ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2018. Και αυτό γίνεται γιατί πρέπει 
να πακετάρει την αεροπορική θέση. Από την άλλη, για τη Γερ-
μανία οι κρατήσεις ξεκινούν από τον Οκτώβριο.

Η τουριστική κίνηση από την εσωτερική αγορά έχει στα-
θεροποιηθεί στα χαμηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών, ως 
αποτέλεσμα της κρίσης, που έχει περιορίσει το διαθέσιμο ει-
σόδημα για ταξιδιωτικές αποδράσεις. Η δαπάνη των Ελλήνων 
για ταξίδια το 2008 ήταν περίπου 3,9 δισ. ευρώ και σήμερα 
είναι περίπου 1,3 δισ. ευρώ.

Η διαμόρφωση των μεγεθών στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του εκάστοτε προορισμού είναι αποτέλεσμα σύνθεσης πολλών 
παραμέτρων. Από τη συχνότητα των αεροπορικών ή ακτοπλο-
ϊκών συνδέσεων έως τοπικά ζητήματα, όπως, για παράδειγμα, 
το μεταναστευτικό, που δύνανται να επηρεάσουν τη λειτουρ-
γία του εκάστοτε προορισμού, ή καθημερινά πράγματα, όπως 
η καθαριότητα και η ευπρέπεια των δημόσιων χώρων. Επίσης 
σημαντικός παράγοντας είναι ο βαθμός εξάρτησης από συγκε-
κριμένες αγορές του εξωτερικού, με δυναμική ή ασθενική του-
ριστική διείσδυση ανά έτος σε επίπεδο χώρας.

Οι κερδισμένες περιφέρειες
Δεδομένα, πάντως, είναι τα οφέλη του κλάδου στις τοπικές οι-
κονομίες, με εντυπωσιακή τη συμμετοχή του τουρισμού στη 
διαμόρφωση του ΑΕΠ του Νοτίου Αιγαίου, σε ποσοστό 76,8%, 

της Κρήτης, σε ποσοστό 47,4%, και των Ιονίων Νήσων, σε πο-
σοστό 73%. Ακολουθούν, με μεγάλη όμως απόσταση, η Περι-
φέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (10%), το Βόρειο Αιγαίο 
(8,6%) και η Ήπειρος (7,1%).

Με βάση τα στοιχεία του SETE Intelligence, η άμεση συ-
νεισφορά του τουρισμού στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε 
πέρυσι στο 10,3% ή σε περίπου 18,3 δισ. ευρώ (+9,3% σε σύ-
γκριση με το 2016), ενώ η έμμεση, από τα επαγγέλματα που 
τον υποστηρίζουν, ξεπέρασε τα 30 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τε-
λικά τα 48 δισ. ευρώ. Από τα 18,3 δισ. ευρώ, τα 14,2 δισ. αφο-
ρούν τη δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών, τα 1,32 δισ. τον 
εγχώριο τουρισμό, τα 1,4 δισ. τις αερομεταφορές και ακολου-
θούν επιμέρους κατηγορίες, όπως οι θαλάσσιες μεταφορές, οι 
επενδύσεις κ.ά.

Ανά περιφέρεια, από το σύνολο των 18,3 δισ. ευρώ, η α-
ναλογία της άμεσης τουριστικής δαπάνης στο Νότιο Αιγαίο 
είναι 4,7 δισ., στην Κρήτη 4,2 δισ. και στα Ιόνια νησιά 2,29 δισ. 
ευρώ. Οι περιφέρειες αυτές έχουν από τα υψηλότερα κατά κε-
φαλήν ΑΕΠ στη χώρα, τεκμηριώνοντας την άποψη ότι ο του-
ρισμός οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των περιο-
χών στις οποίες αναπτύσσεται.

Με βάση τα στοιχεία του SETE Intelligence, από το 2013 
και μετά ο τουρισμός και τα επαγγέλματα που τον υποστηρί-
ζουν έχουν συνεισφέρει στο ελληνικό ΑΕΠ περίπου 200 δισ. 
ευρώ, ενώ για κάθε 1 ευρώ που φέρνει ο κλάδος, προσθέτει 
στο ΑΕΠ της χώρας 2,2 με 2,65 ευρώ. Επιπλέον, όσον αφορά 
την απασχόληση, υπολογίζεται ότι έχει συμβάλει να δημιουρ-
γηθούν περίπου 4 στις 10 θέσεις εργασίας στη χώρα.

«ΌΝΕΙΡΌ ΘΕΡΙΝΉΣ ΝΥΚΤΌΣ» 
ΌΙ ΔΙΑΚΌΠΕΣ ΓΙΑ ΤΌΥΣ ΕΛΛΉΝΕΣ

  ΑΝΤΙΌΠΉ ΣΧΌΙΝΑ
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άρθρο

 Ο «ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ» ΠΛΕΟΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ

 ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

Παρά τις διαβεβαιώσεις του 
Μαξίµου, η οικονοµική 
κρίση συνεχίζεται, φτωχο-
ποιώντας βαθµιαία αλλά 
σταθερά τον µέσο Έλληνα 

σε επίπεδα πρωτοφανή για µια χώρα της Ευ-
ρωζώνης.

Ο «Έλληνας τουρίστας» πλέον αποτε-
λεί απειλούµενο είδος. Αυτό αποκαλύπτει έ-
ρευνα της Eurostat, σύµφωνα µε την οποία 
µόλις ένας στους δύο Έλληνες άνω των 15 
ετών ταξίδεψε έστω και για µία ηµέρα, ενώ 
από αυτούς που δεν ταξίδεψαν, το 75%, ενώ 
το ήθελε, δεν µπορούσε για οικονοµικούς 
λόγους.

Η έρευνα της Eurostat, που δηµοσι-
εύτηκε τέλη Ιουνίου του 2018, έδειξε ότι 
σε όλη την Ευρώπη πάνω από έξι στα δέκα 
άτοµα πραγµατοποίησαν τουλάχιστον ένα 
τουριστικό ταξίδι για προσωπικούς σκοπούς. 
Σχεδόν οι µισοί Ευρωπαίοι που δεν πραγµα-
τοποίησαν κανένα ταξίδι ανέφεραν ότι αυτό 
οφείλεται εν µέρει σε οικονοµικούς λόγους, 
ενώ ένας στους πέντε ανέφερε προβλήµατα 
υγείας ή ότι απλώς δεν ήθελε να ταξιδέψει.

Το ρεκόρ στην Ευρώπη το έχουν οι Έλ-
ληνες. Στη χώρα µας 75% των κατοίκων ισχυ-
ρίζονται ότι δεν πραγµατοποίησαν ούτε ένα 
τουριστικό ταξίδι, για οικονοµικούς λόγους. 
Υπάρχουν και άλλες χώρες που καταγράφουν 
παρόµοια υψηλά ποσοστά, όπως η Πορτογα-

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

λία και η Κροατία, όµως η περίπτωση της Ελ-
λάδας συνοδεύεται από δύο ακόµη αρνητικά 
ρεκόρ.

Για τους Έλληνες που πραγµατοποιούν 
ταξίδι έστω και µίας ηµέρας, ο µέσος αριθµός 
αυτών των ταξιδιών είναι ο χαµηλότερος στην 
Ευρώπη µε 1,6 ταξίδια ανά περίπτωση, όταν 
ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι 4, µε τις πε-
ρισσότερες χώρες να τον ξεπερνούν (Πηγή: 
Eurostat, Πίνακας: tour_dem_totot).

Η Ελλάδα, όµως, βρίσκεται στις τελευ-
ταίες θέσεις δύο ακόµη κατατάξεων, ίσως των 
πλέον ενδεικτικών για τη θλιβερή οικονο-
µική κατάσταση των νοικοκυριών.

1. Στην κατάταξη του δείκτη AIC πραγ-
µατικής ατοµικής κατανάλωσης (αποτελεί 
το µέτρο της υλικής ευηµερίας των νοικο-
κυριών) η Ελλάδα βρίσκεται στο 77% (E.Ε. 
= 100%), όταν άλλες συγκρίσιµες χώρες βρί-
σκονται σε πολύ καλύτερη µοίρα, όπως η 
Πορτογαλία (83%), η Κύπρος (92%) και η Ιρ-
λανδία (94%).

2. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση 101/2018 
της Eurostat, το κατά κεφαλήν εισόδηµα 
έπεσε στο 67% (E.Ε. = 100%), στα επίπεδα 
δηλαδή της Τουρκίας, η οποία, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της Eurostat, βρίσκεται στο 65%.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόµος πο-
λιτικός µηχανικός, υπεύθυνος για την πρωτο-
βουλία Publicspace.gr.
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ρεπορτάζ

Η αύξηση του τζίρου θα είναι οριακή, της 
τάξης του 0,60%-0,70%, µε την προσδοκία 
αυτή να πηγάζει κυρίως από τις βλέψεις τους 
για περισσότερες αγορές από τους τουρίστες.

Ο
ριακή αύξηση του τζίρου κατά τη διάρκεια 
των θερινών εκπτώσεων αναµένει η αγορά, 
η οποία έχει εναποθέσει τις ελπίδες της 
στο όλο και αυξανόµενο κύµα τουρισµού.

Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν µε συ-
γκρατηµένες προσδοκίες για καταναλωτές 

και λιανεµπόρους και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 31 
Αυγούστου. Οι καταναλωτές για άλλη µια φορά επιζητούν χα-
µηλές τιµές για συνολικές αγορές, ενώ οι δεύτεροι αναµένουν 
ενίσχυση των εσόδων τους, µε τις ελπίδες να είναι λίγο περισ-
σότερες σε σχέση µε πέρυσι λόγω της αυξηµένης τουριστικής 
κίνησης και µάλιστα εντός των µεγάλων αστικών κέντρων.

Ειδικότερα, η Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Ε-
πιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ) εκτιµά, ως είθισται, ότι η αύξηση 
του τζίρου κατά τις φετινές θερινές εκπτώσεις θα είναι οριακή, 
της τάξης του 0,60%-0,70%, µε την προσδοκία αυτή να πηγά-
ζει κυρίως από τις βλέψεις τους για περισσότερες αγορές από 
τους τουρίστες. Εάν επιβεβαιωθεί η σχετική πρόβλεψη, τότε ο 
τζίρος του λιανεµπορίου το διάστηµα Ιουλίου-Αυγούστου θα 
διαµορφωθεί σε 6,06 δισ. ευρώ, από 6,02 δισ. ευρώ το δίµηνο 
Ιουλίου-Αυγούστου 2017. Η εκτίµηση αυτή, όπως σηµειώνει 
η ΕΣΕΕ, βασίζεται στην πορεία που καταγράφει ο κύκλος ερ-
γασιών στο λιανεµπόριο από τις αρχές του έτους, πορεία ελα-
φρώς ανοδική, µε αύξηση 0,65% κατά το πρώτο τετράµηνο του 
2018.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι από το 2009 έως σήµερα έχει 
χαθεί τζίρος 2 δισ. ευρώ από τις θερινές εκπτώσεις, ο οποίος 
είναι δύσκολο να ανακτηθεί. Ειδικότερα, το 2009 ο τζίρος του 
λιανεµπορίου κατά τις θερινές εκπτώσεις ήταν υψηλότερος 
κατά 2 δισ. ευρώ, φτάνοντας στα 8,05 δισ. ευρώ. Η δραστική 
µείωση του διαθέσιµου προς κατανάλωση εισοδήµατος οδή-
γησε σε λιγότερες και φθηνότερες αγορές και αν και από το 
2016 καταγράφεται ελαφρώς οριακή αύξηση στον τζίρο του 
λιανεµπορίου, η οποία αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση του 
τουρισµού και µάλιστα στα µεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Ατ-
τική, ο τζίρος βρίσκεται ακόµη πολύ µακριά από τα προ µνη-
µονίου επίπεδα.

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα στοιχεία της ΕΣΕΕ, ο τζίρος του 
λιανεµπορίου το 2017 κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο 

διαµορφώθηκε σε 6,02 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της 
τάξης του 0,8% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 
2016. Το αντίστοιχο διάστηµα του 2009 ο τζίρος στο λιανε-
µπόριο είχε διαµορφωθεί σε 8,05 δισ., κατά 25% υψηλότερα 
σε σύγκριση µε τώρα.

Το 2015 ανακόπηκε η ανοδική τάση που είχε εµφανιστεί 
το καλοκαίρι του 2014, όταν για πρώτη φορά από το 2009 είχε 
καταγραφεί αύξηση του τζίρου του λιανεµπορίου για τους 
µήνες Ιούλιο και Αύγουστο. H µεγαλύτερη µείωση σε ετήσια 
βάση καταγράφηκε το 2013, όταν ο τζίρος των θερινών εκπτώ-
σεων υποχώρησε κατά 12% σε σύγκριση µε το 2012 και δια-
µορφώθηκε σε 5,84 δισ. ευρώ από 6,64 δισ. ευρώ.

«Το κλίµα στον εµπορικό κόσµο είναι ανάµεικτο, µε ελ-
πίδες για αύξηση του τζίρου αλλά και µε έντονο προβληµατι-
σµό, καθώς οι θερινές εκπτώσεις πραγµατοποιούνται σε περι-
βάλλον αυξηµένων φορολογικών υποχρεώσεων όλων των κα-
ταναλωτών, µε αποτέλεσµα οι αγορές να µπαίνουν σε δεύτερη 
µοίρα. Οι έµποροι, σε µεγάλο βαθµό, εναποθέτουµε τις ελπί-
δες µας στην τουριστική κίνηση και την “εισαγόµενη κατανά-
λωση”, που αυτή την περίοδο εντείνεται. Βασική προϋπόθεση, 
βεβαίως, είναι η ένταση του τουρισµού να αποτυπωθεί µε θε-
τικά αποτελέσµατα τουριστικών εσόδων στο σύνολο του ελλη-
νικού εµπορίου» δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορ-
κίδης µε αφορµή την έναρξη των εκπτώσεων.

Ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύ-
ρος Καφούνης κάλεσε, από την πλευρά του, το καταναλωτικό 
κοινό να επωφεληθεί της εκπτωτικής περιόδου, εµπιστευό-
µενο τις ελληνικές εµπορικές επιχειρήσεις.

Υπενθυµίζεται, µάλιστα, ότι αυτή την Κυριακή, 15 Ιου-
λίου, τα εµπορικά καταστήµατα επιτρέπεται να είναι ανοιχτά 
σε όλη την Ελλάδα, από τις 11 π.µ. έως τις 8 µ.µ. Ανεξαρτήτως 
των εκπτώσεων, βεβαίως, τα εµπορικά καταστήµατα εντός του 
∆ήµου Αθηναίων, στο εµπορικό πάρκο του Αεροδροµίου Σπά-
των, σε ορισµένες περιοχές του Πειραιά και των νοτίων προ-
αστίων, καθώς και στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, ε-
πιτρέπεται να είναι ανοιχτά όλες τις Κυριακές από τον Μάιο 
έως και τον Οκτώβριο. Κλειστά υποχρεωτικά θα παραµείνουν 
µόνο την Κυριακή 12 Αυγούστου.

Σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για την Προστα-

σία του Καταναλωτή κατά τις Προσφορές, τις Εκπτώσεις και 
τις Προωθητικές Ενέργειες, κατά τη διενέργεια εκπτώσεων 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα µειω-
µένη τιµή αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται µε έκπτωση. 
Στόχος αυτής της ρύθµισης είναι να καθίσταται εµφανές στον 
καταναλωτή το οικονοµικό όφελος από την έκπτωση. Η α-
ναγραφή και εµπορική ανακοίνωση του ποσοστού έκπτωσης 
είναι προαιρετική, εκτός αν παρέχεται µειωµένη τιµή σε πε-
ρισσότερο από το 60% του συνόλου των πωλούµενων ειδών. 
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αναγράφεται στην προ-
θήκη του καταστήµατος και σε οποιαδήποτε άλλη εµπορική 
ανακοίνωση το παρεχόµενο ποσοστό έκπτωσης. Αν εφαρµό-
ζονται διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊ-
όντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόµενου 
ποσοστού, για παράδειγµα από 20% έως 50%. Εάν οι εκπτώ-
σεις αφορούν επιλεγµένα είδη, πρέπει να γίνεται αναφορά στο 
αντίστοιχο ποσοστό.

Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζεται 
και προβάλλεται η µειωµένη τιµή πρέπει να ανταποκρίνεται 
στην αλήθεια και να µην είναι ανακριβής. Η Γενική Γραµµα-
τεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή συνιστά επί-
σης στους καταναλωτές να διενεργούν έρευνα αγοράς. Σε πε-
ρίπτωση που θέλουν να υποβάλουν κάποια καταγγελία, µπο-
ρούν να επισκέπτονται τη σχετική ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραµµατείας http://www.1520.gov.gr/ypovoli-kataggelias.

ΣΑΝΙ∆Α ΣΩΤΗΡΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ
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«Κάθε χρόνο, όταν έχει προηγηθεί 
ένας καύσωνας, µετά, τουλάχιστον στο 
80% των περιπτώσεων, αποχωρούν οι 
θερµότερες αέριες µάζες και ακολουθεί 
µπουρίνι». Α. Λάλος, διευθυντής 
Προγνώσεων της ΕΜΥ

Τους… τροπικούς, µε µια δόση από ελληνικό φθι-
νόπωρο, θυµίζει το φετινό καλοκαίρι στη χώρα. Ι-
ούνιος και Ιούλιος µέχρι τώρα φρόντισαν να δεί-
ξουν «σχιζοφρενική διάθεση», καθώς τις υψηλές 
θερµοκρασίες στα όρια του καύσωνα διαδέχονταν 

καταιγίδες και πτώση της θερµοκρασίας.

«Στη φύση γίνονται διεργασίες»
Η φράση «ο καιρός τρελάθηκε» βγήκε από τα χείλη πολλών τις 
προηγούµενες µέρες και ακόµη περισσότερο µε τις έντονες βρο-
χοπτώσεις της περασµένης Κυριακής. Ωστόσο, όπως εξηγεί στην 
FS ο διευθυντής Προγνώσεων της ΕΜΥ Αντώνης Λάλος, «το κα-
λοκαίρι δεν είναι πάντα σταθερό και αυτό αποδεικνύεται εδώ και 
πολλά χρόνια. Επίσης, είναι προφανές ότι στη φύση γίνονται δι-
άφορες διεργασίες».

Γιατί υπάρχουν όµως αυτές οι έντονες εναλλαγές; Σύµφωνα 
µε τον κ. Λάλο, µία από τις διεργασίες είναι «ο τρόπος µε τον 
οποίο έρχονται οι θερµότερες αέριες µάζες στην περιοχή µας και 
έχουµε τους καύσωνες. Για να µπορέσουν αυτές οι αέριες µάζες 
που έρχονται συνήθως από την Αφρική να “αποχωρήσουν”, θα 
πρέπει κάτι να τις επηρεάσει σηµαντικά. Αυτό το κάτι σηµαντικό 
είναι οι ψυχρότερες αέριες µάζες στην ατµόσφαιρα, οι οποίες, 
όταν έρχονται και απωθούν βίαια τις θερµότερες ψηλότερα, 
καθώς είναι πιο ελαφριές –υπάρχουν δηλαδή όλες οι προϋποθέ-
σεις να αρχίσει να γίνεται κάτι σαν κυκλοφορία–, εµείς το αποκα-
λούµε µέτωπο, οι αέριες αυτές µάζες που ανεβαίνουν πολύ βίαια 
συµπυκνώνονται, καθώς η ατµόσφαιρα είναι πιο κρύα ψηλότερα, 
και πέφτουν µε τη µορφή ραγδαίων βροχών και καταιγίδων. Επί-
σης, µπορούν να προκαλέσουν και άλλα φαινόµενα, όπως είναι οι 
χαλαζοπτώσεις και οι τοπικά πολύ ισχυροί άνεµοι, τα γνωστά σε 
όλους µας µπουρίνια».

Μετά τον καύσωνα καταιγίδα
Την περασµένη Κυριακή το καλοκαιρινό µπουρίνι σάρωσε πολ-
λές περιοχές, προκαλώντας σοβαρά προβλήµατα εντός και εκτός 
Αττικής. Τις προηγούµενες µέρες, ωστόσο, είχαµε βιώσει έναν 
µικρό καύσωνα.

«Αυτό είναι κάτι που συµβαίνει πολλές φορές» τονίζει ο κ. 
Λάλος. «Εάν το παρατηρήσετε, κάθε χρόνο, όταν έχει προηγηθεί 
ένας καύσωνας, µετά, τουλάχιστον στο 80% των περιπτώσεων, α-
ποχωρούν οι θερµότερες αέριες µάζες µε αυτόν τον τρόπο. Επο-

µένως, είναι κάτι το οποίο δεν λείπει, και κυρίως στη Βόρεια Ελ-
λάδα, λόγω του ότι συστήµατα κινούνται όλο και πιο βόρεια την 
καλοκαιρινή περίοδο σε σχέση µε τον χειµώνα, που µπορούν να 
κατέβουν νοτιότερα. Η Βόρεια Ελλάδα είναι πιο “συνηθισµένη” 
σε περισσότερες βροχές το καλοκαίρι. Αυτό αναφέρεται ακόµη 
και στα βιβλία του Γυµνασίου, όπου περιγράφεται πώς είναι η 
κατανοµή των βροχών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στην 
Αθήνα είναι σχεδόν µηδενική Ιούλιο και Αύγουστο, ενώ στη 
Θεσσαλονίκη παρατηρείται όλο το καλοκαίρι».

Τι µέλλει γενέσθαι
Πλέον τα καλοκαίρια διαφέρουν µεταξύ τους. Και αυτό µας το 
υπενθυµίζει και ο κ. Λάλος: «Πέρυσι είχαµε δύο καύσωνες : ο 
ένας τέλη Ιουνίου µε αρχές Ιουλίου, που έσπασε σε δύο µήνες 
και δεν ήταν και ο πιο ισχυρός, και ακολούθησε ένας δεύτερος, 
µεταξύ 11 και 13 του µήνα. Αµέσως µετά είχαµε µια κακοκαιρία 
που κράτησε τέσσερις µέρες – κάτι αντίστοιχο µε αυτό που πε-
ράσαµε πριν από λίγες µέρες στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι φέτος 
είναι τελείως διαφορετικά. Στις αρχές του µήνα το θερµόµετρο 
έφτασε στους 35-36 βαθµούς και κατρακύλησε λόγω της κακο-
καιρίας».

Φυσικά δεν θα µπορούσαν να λείψουν οι προβλέψεις για 
τον καιρό των επόµενων ηµερών. «Το θερµόµετρο θα ξανακάνει 
προσπάθεια να ανέβει, αγρυπνούν όµως και τα µελτέµια. Στην 
Αττική µπορεί να εµφανιστούν προς το τέλος της εβδοµάδας, 
ενώ στο Αιγαίο θα έχουµε 6 µε 7 µποφόρ. Αυτό µπορεί να δώσει 
µια άνοδο της θερµοκρασίας σε περιοχές που δεν τις πιάνει ο 
βοριάς, όπως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Ωστόσο, τα 
νούµερα δεν λένε πάντα την αλήθεια. Για παράδειγµα, το περα-
σµένο Σάββατο είχε αυξηµένη υγρασία µε 33 βαθµούς και νιώ-
θαµε ότι καιγόταν ο τόπος. Τώρα, µε τους 35 ή και 36 βαθµούς 
που µπορεί να πιάσει η Αττική, θα αισθανόµαστε ότι θα έχει µια 
σχετική δροσιά, γιατί θα φυσάει. Σε κάθε περίπτωση, ο Ιούλιος 
είναι ένας πολύ ζεστός µήνας, µε µέση θερµοκρασία γύρω στους 
34 βαθµούς, άρα οι όποιες µικρές µεταβολές, κυρίως προς τα 
πάνω, δηλαδή το 35-36, είναι “ψωµοτύρι” γι’ αυτόν και δεν είναι 
κάτι που αποτελεί έκπληξη. Καλύτερα όµως να µην έχουµε καύ-
σωνα, γιατί ο Ιούλιος δίνει πολύ ισχυρούς καύσωνες».

Απαγορευτικό το µπάνιο στη θάλασσα µε βροχή
Το καλοκαίρι του 2014 στις ακτές της Καλιφόρνιας ένας άνθρω-

πος έχασε τη ζωή του και πολλοί ακόµη τραυµατίστηκαν όταν 
τους χτύπησε κεραυνός. Λίγους µήνες πριν, γυναίκα είχε χτυπη-
θεί από κεραυνό σε παραλία του Σάο Πάολο της Βραζιλίας φωνά-
ζοντας στο παιδί της να βγει από τη θάλασσα, καθώς ήταν σε εξέ-
λιξη µεγάλη καταιγίδα.

Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί λουόµενοι, εντός και εκτός συνό-
ρων, αψηφούν τη βροχή και παραµένουν στη θάλασσα, ρισκάρο-
ντας ακόµη και τη ζωή τους.

«Όταν έχει όχι απλώς βροχή αλλά όταν βλέπει αστραπές 
ακόµη και από µακριά, ο κόσµος θα πρέπει να αποµακρύνεται 
το γρηγορότερο από τη θάλασσα και κυρίως από µέσα. Το ίδιο 
ισχύει και για όσους βρίσκονται σε βάρκες» συµβουλεύει ο κ. 
Λάλος. «Το νερό είναι καλός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύµατος, 
εποµένως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως αν πέσει κεραυ-
νός πολύ κοντά. ∆εν υπάρχει λόγος να παίζουµε µε την τύχη µας 
σε αυτή την περίπτωση. Όποιος δεν χρειάζεται να εκτίθεται για 
κάποιον σοβαρό λόγο σε κακοκαιρία, καλό είναι να κάθεται σπίτι 
του. ∆εν πρέπει να αγνοούµε τη φύση».

Παράλληλα, ειδικοί σηµειώνουν ότι το κολύµπι µετά τη 
βροχή δεν ενδείκνυται σε όλες τις θάλασσες, καθώς οι χείµαρροι 
που σχηµατίζονται από τα νερά της βροχής παρασύρουν φερτά 
υλικά στη θάλασσα (χώµα, πέτρες, απορρίµµατα κ.λπ.), µε αποτέ-
λεσµα το νερό να µην είναι καθαρό.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΕΧΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ
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Π
αλιές πληγές άνοιξε η 
πρόσφατη υπόθεση αυ-
τοκτονίας του 15χρονου 
αγοριού από την Αργυ-
ρούπολη εξαιτίας του 
bullying που δεχόταν 
στο σχολείο. Η εν λόγω 
ιστορία ξύπνησε μνή-
μες από την υπόθεση 
του Βαγγέλη Γιακου-

μάκη και ανέδειξε για μία ακόμη φορά την ανικανότητα 
του συστήματος να θέσει τέλος στον σχολικό εκφοβισμό, 
τιμωρώντας αυστηρά τους ενόχους.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η κυριαρχία 
των κοινωνικών δικτύων έχουν δημιουργήσει μία ακόμη 
μορφή bullying, τον λεγόμενο διαδικτυακό εκφοβισμό, 
με αποτέλεσμα τα φαινόμενα βίας μεταξύ ανηλίκων να ε-
νισχύονται διαρκώς και την πολιτεία να αδυνατεί πλέον 
να αντιμετωπίσει τον σχολικό εκφοβισμό.

Δύσκολη η ζωή των μαθητών
Στην επίσημη αναφορά του PISA, του Διεθνούς Προγράμ-
ματος για την Αξιολόγηση Μαθητών, εργαλείου που έχει 
δημιουργηθεί από τον ΟΟΣΑ, η οποία δημοσιοποιήθηκε 
το 2015 και αναθεωρήθηκε το 2017, τα ευρήματα σχετικά 
με το bullying είναι απογοητευτικά για τη χώρα μας, όπως 
και για τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., και όχι μόνο.

Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να είναι σωματικός, με 
τα αγόρια να είναι περισσότερο πιθανό να τον βιώσουν, 
λεκτικός ή κοινωνικός, που μπορεί να οδηγήσει στην πε-
ριθωριοποίηση ενός μαθητή από την ομάδα, ενώ τα τε-
λευταία χρόνια έχει εφανιστεί και το ψηφιακό bullying, 
με τους εφήβους να δέχονται απειλές ή λεκτική βία μέσα 
από το προφίλ τους στο Facebook ή μέσω μηνυμάτων στο 
κινητό τους τηλέφωνο.

Στη χώρα μας τουλάχιστον ένας στους τρεις μαθητές 
έχει δεχτεί έστω μία φορά κάποια μορφή bullying, ω-
στόσο το πρόβλημα εντοπίζεται στα παιδιά που δέχονται 
συστηματικό bullying από τους συμμαθητές τους και είναι 
πιο πιθανό να παρουσιάσουν μελλοντικά ψυχικά προβλή-
ματα. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα 
περίπου 7% των μαθητών δέχονται συστηματικό bullying 
από συνομηλίκους τους, με τη συντριπτική πλειονότητα 
αυτών να είναι θύματα λεκτικού και κοινωνικού bullying, 
να βιώνουν έντονη περιθωριοποίηση στο σχολείο και να 
μην επιθυμούν να πηγαίνουν στα μαθήματά τους. Λετο-
νία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Κίνα, Αυστραλία, Ηνω-
μένο Βασίλειο, Κατάρ, Πολωνία, βρίσκονται στις υψη-
λότερες θέσεις με τα παιδιά που δέχονται συστηματικό 
bullying. Κατά μέσο όρο 11% των μαθητών (από τις χώρες-
μέλη του ΟΟΣΑ) έχουν υποστεί φθορά προσωπικής πε-
ριουσίας ή έχουν πέσει θύματα κλοπής από συμμαθητές 
τους στον χώρο του σχολείου, ενώ το cyber bullying φαί-
νεται πως είναι «προνόμιο» των κοριτσιών, τόσο από την 
πλευρά του θύτη όσο και από την πλευρά του θύματος. Η 
πιο συχνή μορφή είναι αυτή του revenge porn, όπου α-
νεβαίνουν στο διαδίκτυο ερωτικά βίντεο (πραγματικά ή 
κατασκευασμένα) με πρωταγωνίστρια κάποια μαθήτρια. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι νταήδες πειραματίζο-
νται με φωτογραφίες, όπου κολλάνε λόγου χάρη το κε-
φάλι του θύματος στο γυμνό σώμα κάποιου/κάποιας κι έ-
πειτα το ανεβάζουν στο Facebook με σκοπό να κοροϊδέ-
ψουν το θύμα.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ επισημαίνει πως τα αγόρια συνή-
θως είναι αυτά που ασκούν bullying, ενώ τα κορίτσια πέ-
φτουν συχνά θύματα. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, και 
τα κορίτσια έχουν αρχίσει να εισέρχονται στη θέση του 
θύτη. Δεκαπέντε τοις εκατό των μαθητών που πέφτουν 
θύματα συστηματικού bullying αναφέρουν πως οι συμμα-
θητές τους τους κοροϊδεύουν κάθε μέρα, 10% επισημαί-

νουν πως οι συμμαθητές τους τους περιθωριοποιούν σκό-
πιμα, 7% δηλώνουν πως έχουν πέσει θύματα ξυλοδαρμού, 
10% πως έχουν πέσει θύματα ψευδών φημών, ενώ 5% δέ-
χονται συστηματικά απειλές κατά της ζωής τους.

Οι τραγικές συνέπειες
Η πλειονότητα των μαθητών που δέχονται bullying ση-
μειώνει σημαντική πτώση στην επίδοσή της σε όλα τα μα-
θήματα, καθώς η θυματοποίηση και η διαρκής αίσθηση 
φόβου και ματαίωσης εμποδίζουν το μυαλό να συγκεντρω-
θεί. Οι συνέπειες είναι δυσάρεστες και στην ανάπτυξη των 
εφήβων, καθώς «η διαρκής έκθεση στην ορμόνη κορτι-
ζόλη, που συνδέεται άμεσα με το άγχος, μπορεί να διαφο-

ροποιήσει κάποια κέντρα του εγκεφάλου τα οποία είναι 
καίρια για τη διαμόρφωση των συναισθημάτων» επιση-
μαίνεται στην αναθεωρημένη έκθεση του ΟΟΣΑ.

Εξίσου σημαντική είναι η αναφορά πως στα σχολεία 
όπου σημειώνεται ανοχή στο bullying οι μαθητές συνή-
θως δεν έχουν καλές επιδόσεις σε σχέση με τους μαθητές 
σχολείων όπου το bullying δέχεται αυστηρή τιμωρία και 
περιορίζεται. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη λίστα του ΟΟΣΑ, 
σημειώνοντας το μεγαλύτερο χάσμα στις επιδόσεις των 
μαθητών μεταξύ σχολείων που τιμωρούν το bullying και 
σχολείων που δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικούς τρό-
πους αντιμετώπισής του. Σε σχολεία δε όπου το bullying 
είναι έντονο επηρεάζεται αρνητικά ο μέσος όρος επίδο-

ΤΟ BULLYING ΚΑΤΑΣΤΡΈΦΈΙ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΈΦΉΒΟΥΣ

Απογοητευτικά τα στοιχεία ως προς τον 
σχολικό εκφοβισμό για τη χώρα μας.

  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
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Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα περίπου 7% 
των μαθητών δέχονται συστηματικό bullying από συμμαθητές τους 
με τραγικές συνέπειες, ενώ το βασικό συναίσθημα που κατακλύζει 
τα θύματα bullying είναι η μη ικανοποίηση με τη ζωή, καθώς 
ένα ποσοστό της τάξης του 26% των μαθητών που εκφοβίζονται 
θεωρούν δυσάρεστη την καθημερινότητά τους.

σης των μαθητών, στις θετικές επιστήμες ιδιαίτερα.
Το βασικό συναίσθημα που κατακλύζει τα θύματα 

bullying είναι η μη ικανοποίηση με τη ζωή, 26% των μα-
θητών που εκφοβίζονται θεωρούν δυσάρεστη τη ζωή 
τους, ενδέχεται να εμφανίσουν τάσεις αυτοκτονίας, ενώ 
συνήθως επηρεάζεται η κοινωνικοποίησή τους, ακόμη 
και κατά την ενήλικη ζωή.

Συν τοις άλλοις, η χώρα μας είναι ψηλά στη λίστα 
του ΟΟΣΑ, στην 9η θέση, στον συσχετισμό μεταξύ ανο-
χής σχολικού εκφοβισμού από καθηγητές και ενίσχυσης 
φαινομένων bullying. Στη χώρα μας, δηλαδή, στα σχολεία 
όπου εμφανίζεται ανοχή στο bullying, ακόμη και οι μη 
βίαιοι μαθητές τείνουν να ασκούν bullying σε συνομηλί-

κους τους.
Ακόμη ένας δείκτης που σημειώνεται στην έκθεση του 

ΟΟΣΑ είναι αυτός της αδικίας από την πλευρά του καθη-
γητή. Όπως αναφέρεται, «προσβολές από έναν καθηγητή 
μπορεί να οδηγήσουν τα παιδιά στην αντίληψη ότι έχουν 
το δικαίωμα να προσβάλλουν άλλους ασκώντας εξουσία. 
Μαθητές που έχουν γελοιοποιηθεί μέσα στην τάξη ή μει-
ώθηκε με κάποιον τρόπο η προσωπικότητά τους προσπα-
θούν να επανακτήσουν τη δόξα τους ασκώντας εξουσία σε 
πιο ευάλωτα παιδιά». Η χώρα μας βρίσκεται στην 4η θέση 
της λίστας όπου υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του bullying 
και της αίσθησης αδικίας από πλευράς καθηγητή.

Στα συμπεράσματα της έκθεσης του ΟΟΣΑ γίνεται 

λόγος για συνεργασία μεταξύ γονέων και καθηγητών προ-
κειμένου να περιοριστούν και να εξαλειφθούν τα φαινό-
μενα σχολικού εκφοβισμού. Βασικός στόχος των ενηλί-
κων πρέπει να είναι η προστασία των παιδιών και η δι-
αμόρφωση υγιών σχέσεων με ανθρώπους του κοντινού 
περιβάλλοντος.

Ο Άλεξ και ο Βαγγέλης
Στη χώρα μας δεν είναι λίγα τα περιστατικά bullying που 
απέβησαν μοιραία για τα θύματα. Το 2006 ο Άλεξ Μεχι-
σβίλι εξαφανίστηκε από τη Βέροια, όπου διέμενε. Η τρα-
γική μητέρα του Νατέλα έβγαινε συχνά στην εκπομπή της 
Αγγελικής Νικολούλη παρακαλώντας τους τηλεθεατές να 
δώσουν στοιχεία για το παιδί. Ένας μικρός μετανάστης 
από τη Γεωργία, καλός μαθητής, γνώριζε πιάνο από τη μη-
τέρα του, που ήταν καθηγήτρια Μουσικής, παιδί χαμηλών 
τόνων, δεχόταν bullying από συμμαθητές του. Πέντε αγό-
ρια 11-13 ετών εκφόβιζαν συστηματικά τον Άλεξ, ώσπου 
μια μέρα τον πέτυχαν στον δρόμο και τον χτύπησαν 
(πέντε εναντίον ενός), με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει 
από τα σκαλιά και να χτυπήσει θανάσιμα. Οι πέντε ανήλι-
κοι καταδικάστηκαν σε αναμορφωτικά μέτρα για τον φόνο 
του Άλεξ. Τους ανηλίκους βοήθησε ο παππούς του ενός 
να εξαφανίσουν το πτώμα, το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ. Οι 
εγκληματίες είναι όλοι εκτός φυλακής και η μητέρα του 
Άλεξ ακόμα ψάχνει. Ο χαμός του Άλεξ, ενός επιμελούς 
παιδιού που θα γινόταν ένας συγκροτημένος ενήλικας, υ-
πήρξε τεράστιο πλήγμα για την κοινωνία, η οποία κατέ-
κρινε τα περιστατικά βίας, αλλά, ως συνήθως, έμεινε στην 
απλή αναφορά του προβλήματος χωρίς να αναζητήσει ου-
σιαστική λύση.

Ο Βαγγέλης Γιακουμάκης ήταν μία ακόμη υπόθεση 
σκληρού bullying που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Ο νε-
αρός φοιτητής της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων ε-
ξαφανίστηκε πριν από περίπου τριάμισι χρόνια. Οι φωτο-
γραφίες του ήταν παντού, η υπόθεσή του είχε συγκινήσει 
τον κόσμο, που δεν μπορούσε να πιστέψει την τραγική 
κατάληξη. Ο νεαρός φοιτητής βρέθηκε μέρες μετά, είχε 
κόψει τις φλέβες του. Η αυτοκτονία του ήταν αποτέλε-
σμα σκληρού bullying που δεχόταν από ομάδα συμφοι-
τητών του. Του έκλειναν το ζεστό νερό, τον κλείδωναν σε 
ντουλάπες, τον ακινητοποιούσαν για ώρα, τον είχαν κρε-
μάσει έξω από ένα παράθυρο. Οι νταήδες της Γαλακτοκο-
μικής Σχολής ήταν οι ηθικοί αυτουργοί της αυτοκτονίας 
του Βαγγέλη Γιακουμάκη, οι γονείς του οποίου σχολία-
σαν την αυτοκτονία του 15χρονου στην Αργυρούπολη ε-
πισημαίνοντας ότι «η ατιμωρησία γεννά νέα θύματα. Αυτό 
που περνούν σήμερα οι γονείς του άτυχου αυτού παιδιού 
από την Αργυρούπολη το βιώσαμε –και εξακολουθούμε 
να το βιώνουμε– με τον ίδιο τραγικό τρόπο κι εμείς. Μπο-
ρούμε να τους καταλάβουμε όσο κανείς. Τριάμισι χρόνια 
μετά τον χαμό του Βαγγέλη μας, ακόμα περιμένουμε δι-
καίωση. Τόσο καιρό μετά και ακόμα δεν γνωρίζουμε ούτε 
καν την ημερομηνία της δίκης».

Στις τραγικές υποθέσεις bullying έρχεται τώρα να 
προστεθεί κι αυτή του 15χρονου από την Αργυρούπολη. 
Ενός παιδιού που κατέγραφε τις ζοφερές σκέψεις του σε 
ένα ημερολόγιο, που κατονόμασε έξι συμμαθητές του ως 
ηθικούς αυτουργούς της αυτοκτονίας του, που είχε πέσει 
θύμα ξυλοδαρμού λίγο πριν δώσει τέρμα στη ζωή του και 
που είχε εγκλωβιστεί σε έναν τόσο σκοτεινό τόπο, ώστε α-
ποφάσισε να απαρνηθεί τη νιότη του.

Η συνεργασία γονέων και καθηγητών είναι απαραί-
τητη για την πρόληψη φαινομένων βίας μέσα και έξω από 
τα σχολεία, είναι όμως απαραίτητη και η παραδειγμα-
τική τιμωρία των νταήδων που ασκούν bullying όχι από 
το σχολείο, ούτε από την οικογένεια, αλλά από τη Δικαιο-
σύνη, που πρέπει να λειτουργεί τιμωρητικά απέναντι στη 
συμπεριφορά που εξωθεί έναν νέο άνθρωπο στην αυτο-
κτονία.
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Στα κείμενα από το σημειωματάριο που βρέ-
θηκε στο δωμάτιό του προσπαθούν οι αστυνο-
μικοί να βρουν απαντήσεις στο γιατί ο 15χρο-
νος μαθητής από την Αργυρούπολη έβαλε 
τέλος στη ζωή του. Παράλληλα, η άρση του 

τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να ρίξει περισσότερο 
φως στην υπόθεση, καθώς πληροφορίες θέλουν ο μαθητής 
να δέχτηκε ένα τηλεφώνημα που τον τάραξε το βράδυ του 
περασμένου Σαββάτου, ενώ λίγο νωρίτερα διασκέδαζε με 
την παρέα του σε πάρτι σε φιλικό σπίτι.

Ακόμη ένα θύμα του σχολικού 
εκφοβισμού;
Λίγο προτού προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα ο 
15χρονος άφησε σημείωμα στο οποίο κατονόμαζε ως ηθι-
κούς αυτουργούς της ενέργειάς του έξι άτομα από τα οποία, 
όπως έγραφε, είχε δεχτεί bullying. Το γεγονός επιβεβαι-
ώνουν φίλοι του, αποκαλύπτοντας ότι δεχόταν απειλές και 
είχε υποστεί ξυλοδαρμούς. Μάλιστα, μιλώντας στο δελτίο 
ειδήσεων του ΑΝΤ1, η μητέρα ενός 14χρονου κοριτσιού που 
πηγαίνει στο ίδιο σχολείο αποκάλυψε ότι στο σχολικό συ-
γκρότημα των νοτίων προαστίων «είναι πολλά τα περιστα-
τικά» και ότι το παιδί της χρειάστηκε ψυχολογική υποστή-
ριξη «για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στον λεκτικό εκφο-
βισμό που αντιμετωπίζει στο σχολείο από τους συμμαθητές 
της». Πρόσθεσε δε ότι οι καθηγητές «δεν μπορούσαν να κά-
νουν κάτι περισσότερο από μια αποβολή».

Το bullying οδηγεί στην αυτοκτονία;
«Δυστυχώς, ναι». Αυτή την απάντηση δίνει στην FS ο ψυ-
χολόγος Στέφανος Αλεβίζος του οργανισμού «Το Χαμό-
γελο του Παιδιού». «Είναι ένα φαινόμενο που ονομάζεται 
bullycide. Μάλιστα, σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, το 
παιδί που εκφοβίζεται έχει από δύο έως εννέα φορές μεγα-
λύτερη πιθανότητα να αναπτύξει αυτοκτονικό ιδεασμό» εξη-

γεί ο κ. Αλεβίζος.
Είναι όμως εύκολο για τους γονείς να αντιληφθούν ότι 

κάτι συμβαίνει στο παιδί τους; «Στην πραγματικότητα, δεν 
είναι τόσο εύκολο» τονίζει ο ειδικός. «Υπάρχουν κάποια 
σημάδια που συνηγορούν στην ύπαρξη του εκφοβισμού, ω-
στόσο τα σημάδια αυτά ενδέχεται να έχουν άλλη ερμηνεία 
και εξήγηση. Ξέρετε, ο εκφοβισμός υπάρχει σε συχνότη-
τες, υψηλή, μέση και χαμηλή. Η υψηλή και η μέση δίνουν 
κάποια σημάδια, ωστόσο η χαμηλή μπορεί να μη δώσει κα-
νένα. Νομίζω ότι οι γονείς αυτό που θα πρέπει να έχουν στο 
μυαλό τους είναι ότι οποιαδήποτε ξαφνική και χωρίς εμ-
φανή αιτία αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού, στη διά-
θεσή του, στην όρεξη, στην επιθυμία του να πάει σχολείο ή 
στην άποψή του για κάποια άτομα, οφείλει να προβληματί-
σει. Στη συνέχεια και σε συνεργασία με τον την εκπαιδευ-
τικό του παιδιού θα πρέπει να διερευνηθεί τι συμβαίνει και 
γιατί, και τελικά μαζί να κάνουν ένα πλάνο υποστήριξης του 
παιδιού. Το σημαντικότερο όμως είναι να έχει διαμορφωθεί 
ήδη ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης μέσα στο σπίτι 
κι έτσι τα παιδιά αμέσως να ζητούν βοήθεια ή συμβουλές 
από τους γονείς τους, μακριά από κριτική (έπρεπε να πεις 
αυτό…) ή μη πρακτικές συμβουλές (μη δίνεις σημασία, κάνε 
το ίδιο κ.λπ.)».

Bullying ή πείραγμα;
Ποια είναι όμως η διαχωριστική γραμμή μεταξύ εκφοβισμού 
και πειράγματος; «Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι η πλάκα συμβαίνει μεταξύ φίλων και δεν περιλαμ-
βάνει ένα παιδί που πονάει, φοβάται ή ντρέπεται» ξεκαθαρί-
ζει ο κ. Αλεβίζος. «Ο εκφοβισμός, από την άλλη, δεν συμβαί-
νει μεταξύ φίλων και περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω συναι-
σθήματα για το παιδί που εκφοβίζεται. Σημαντική παράμετρος 
στον εκφοβισμό είναι η ανισορροπία δύναμης. Το παιδί που 
εκφοβίζει είναι πιο “δυνατό” από το παιδί που εκφοβίζεται, 
είτε σωματικά, είτε συναισθηματικά, είτε κοινωνικά», καταλή-

«Το σημαντικότερο είναι να 
έχει διαμορφωθεί ήδη ένα κλίμα 
ασφάλειας και εμπιστοσύνης μέσα 
στο σπίτι κι έτσι τα παιδιά αμέσως 
να ζητούν βοήθεια ή συμβουλές 
από τους γονείς τους». 
Στ. Αλεβίζος, ψυχολόγος

γει ο ψυχολόγος από το «Χαμόγελο του Παιδιού».
Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί και στους λόγους 

που ένα παιδί οδηγείται στο να κάνει bullying. «Συνήθως 
το παιδί που εκφοβίζει παρουσιάζει προβλήματα στο συναί-
σθημά του και στη διαχείριση αυτού, ενώ στην καθημερι-
νότητά του ενδέχεται να εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά 
και παρουσιάζει δυσκολίες στην κατανόηση κανόνων και 
ορίων» εξηγεί ο κ. Αλεβίζος. «Παρ’ όλα αυτά, έχει αναπτυγ-
μένες κοινωνικές δεξιότητες και μπορεί να είναι ηγετική 
φυσιογνωμία και δημοφιλής στο σχολείο. Αυτή η δημοτικό-
τητά του, ωστόσο, συστηματικά μπορεί να περιορίζεται και 
να είναι αρνητική λόγω της κακής συμπεριφοράς απέναντι 
στους συμμαθητές του».

Ο ρόλος του οικογενειακού 
περιβάλλοντος
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το παιδί-θύμα τις περισσότερες 
φορές –όπως και στην περίπτωση του 15χρονου– φοβάται 
να μιλήσει. Ωστόσο, το οικογενειακό περιβάλλον είναι αυτό 
που θα βοηθήσει το παιδί να βγει νικητής από τον εφιάλτη. 
Όσο για το αν μπορεί να προληφθεί μια αυτοκτονία, ο κ. Α-
λεβίζος διαβεβαιώνει ότι μπορεί να συμβεί. Συγκεκριμένα, 
η πρόληψη μπορεί να λειτουργήσει σε πολλά επίπεδα, όπως 
«ενημέρωση του παιδιού για τον εκφοβισμό με τρόπο κα-
τάλληλο για το αναπτυξιακό του στάδιο, απενοχοποίηση του 
παιδιού σε ζητήματα βίας. Η ευθύνη είναι πάντα στο άτομο 
που ασκεί βία, ποτέ στο άτομο που τη δέχεται. Καλλιέρ-
γεια και διαμόρφωση κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης 
μέσα στην οικογένεια και συμμετοχή σε πολιτισμικές και α-
θλητικές δραστηριότητες. Καταλήγοντας, θέλω να πω ότι ένα 
παιδί που φεύγει από το σπίτι του με υψηλή αυτοπεποίθηση 
και θετική αυτοεικόνα είναι σε θέση να διαχειριστεί τέτοιες 
καταστάσεις».

Τι αισθάνεται όμως ένα παιδί που εκφοβίζεται και τι 
μπορεί να κάνει; «Συνήθως εσωτερικεύουν τα συναισθή-
ματά τους, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν, νιώθουν πιο 
μοναχικά, έχουν χαμηλότερη αυτοπεποίθηση και εμφανί-
ζουν παραπάνω άγχος (πιθανόν κλαίνε πιο εύκολα)» επιση-
μαίνει ο κ. Αλεβίζος και προσθέτει ότι «τα παιδιά θα πρέπει 
να ξέρουν ότι δεν είναι τα μόνα που τους συμβαίνει, δεν υ-
πάρχει κανένας λόγος να ντρέπονται για κάτι που έκανε κά-
ποιος άλλος, δεν φταίνε εκείνα. Η ευθύνη είναι πάντα στο 
άτομο που ασκεί βία. Επίσης, δεν είναι μυστικό. Μυστικά 
που συνοδεύονται από φόβο και ντροπή δεν υπάρχουν. Με 
βάση όλα αυτά, θα πρέπει να μιλήσουν σε κάποιον ενήλικο 
(γονέα, εκπαιδευτικό) που εμπιστεύονται, καθώς και στην ε-
θνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά SOS 1056, δωρεάν 
και ανώνυμα, για να μιλήσουν με κάποιον ψυχολόγο του ορ-
γανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού”».

ΑΠΌ ΤΌ BULLYING 
ΣΤΌ BULLYCIDE

  ΑΦΡΌΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΌΎ



www.freesunday.gr 2315.07.2018

άρθρο

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΥΑΛΑ, 
ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ!

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Το ελληνικό Σύνταγμα, όπως διαμορφώθηκε από το 1975 
μέχρι σήμερα, αποκρυσταλλώνει ορισμένες αντιλήψεις 
οι οποίες δύσκολα απαντώνται σε άλλες δυτικές φιλε-
λεύθερες δημοκρατίες.

Κυρίαρχο χαρακτηριστικό η μορφή του πολιτεύματος ως Προ-
εδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Προβλέπεται η δι-
άκριση των εξουσιών: κυβέρνηση, νομοθετικό σώμα, Δικαιοσύνη, 
αλλά: ο εκάστοτε ελεγμένος πρωθυπουργός διορίζει την κυβέρνηση, 
μέσω αυτής διορίζει την ηγεσία της Δικαιοσύνης και πρακτικά, μέσω 
της κομματικής πειθαρχίας, ελέγχει σε υψηλό βαθμό τη νομοθετική 
εξουσία. Ουσιαστικά, ο πρωθυπουργός, με βάση το Σύνταγμα, έχει 
στα τέσσερα χρόνια της θητείας του μεγάλο ποσοστό υπερεξουσιών 
και ελάχιστα θεσμικά αντίβαρα εξισορρόπησης.

Την κατάσταση αυτή επιτείνουν δύο ακόμη σημαντικοί παρά-
γοντες. Ο πρώτος είναι η δυνατότητα αλλαγών του εκλογικού νόμου 
χωρίς κανέναν, ουσιαστικά, περιορισμό. Ο δεύτερος είναι η απου-
σία οποιασδήποτε δημοκρατικής δομής και λειτουργίας των κομμα-
τικών σχηματισμών. Η συνταγματική πρόβλεψη ότι ένας εκλογικός 
νόμος που ψηφίστηκε με λιγότερες από 200 ψήφους εφαρμόζεται 
στις μεθεπόμενες εκλογές ακυρώνεται πρακτικά από τη δυνατότητα 
της κυβέρνησης να προκαλέσει εκλογές όποτε θέλει. Συνιστά φύλλο 
συκής για την αιτιολόγηση καταχρήσεων.

Οι διατάξεις για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προβλέπουν αυ-
ξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων για την εκλογή του και εκλογές σε 
περίπτωση που δεν συγκεντρωθούν. Η φιλοσοφία της διάταξης είναι 
ότι ο Πρόεδρος συμβολίζει την ενότητα του κράτους και πρέπει να 
επιτυγχάνεται συναίνεση στην εκλογή του. Εννοείται ότι η επιλογή 
του προσώπου πρέπει να γίνεται μεταξύ αρίστων, απομακρυσμένων 
πια από την τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση. Η προσφυγή σε ε-
κλογές μόνο ως κύρωση μπορεί να θεωρηθεί, σε περίπτωση που οι 
πολιτικές δυνάμεις δεν συμφωνήσουν. Τούτο διότι ο Πρόεδρος δεν 
έχει καμία ιδιαίτερη εξουσία και, κυρίως, αυτές που έχει δεν μπο-
ρούν να αντισταθμίσουν σε καμία περίπτωση τις υπερεξουσίες του 
πρωθυπουργού. Το πολίτευμά μας δεν έχει σχετικές δικλείδες εξι-
σορρόπησης, δυστυχώς.

Ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα ηθικό
Στις δύο προηγούμενες εκλογές Προέδρου ο δεοντολογικός κανόνας 
της συναίνεσης παραβιάστηκε ευθέως. Τη μια για να πέσει η κυβέρ-
νηση Καραμανλή επειδή «λεφτά υπάρχουν» και τη δεύτερη για να 
πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου και να «σκιστούν τα μνημό-

Το δημόσιο «δωρεάν» 
πανεπιστήμιο, λειτουργώντας 
στο ιδιότυπο καθεστώς ασύλου, 
ελέγχει ουσιαστικά ευρείς τομείς 
της έτσι κι αλλιώς κρατικοδίαιτης 
ελληνικής οικονομίας και 
διατηρεί προνομιακές σχέσεις με 
οικονομικούς φορείς εσωτερικού 
και εξωτερικού.

νια». Και στις δύο περιπτώσεις ο ελληνικός λαός επιδοκίμασε εμ-
φαντικά τους παραβάτες και φυσικά πλήρωσε στη συνέχεια και 
πληρώνει ακόμη βαρύ τίμημα.

Το ελληνικό Σύνταγμα δεν προβλέπει υποχρεωτική εξά-
ντληση τετραετίας, αλλά δεν προβλέπει και ότι ρίχνουμε την κυ-
βέρνηση με πρόσχημα άσχετο με δεοντολογικό κανόνα εκλογής 
Προέδρου. Όταν ο ελληνικός λαός επιβραβεύει διαδοχικά τα «ο-
παδιλίκια» στις υψηλές θεσμικές διαδικασίες, αποκαλύπτει τερά-
στιο έλλειμμα παιδείας, το οποίο συναρτάται άμεσα με την πλήρη 
αγνόηση του παγκόσμιου γίγνεσθαι, όπως και με την αδυναμία κα-
τανόησης βασικών κανόνων δεοντολογίας και ορθής συμπεριφο-
ράς.

Σε απόλυτη συνάρτηση με τα παραπάνω, όλοι συμφωνούν ότι 
είναι «απαράδεκτη» η ειδική συνταγματική ρύθμιση για την ποι-
νική ευθύνη των υπουργών και η συντομότατη παραγραφή. Πλην, 
όμως, δεν θα έπρεπε να περιμένουμε ποινικές καταδίκες για να 
«μαυρίσουμε» έναν υπουργό. Στο πρόσφατο παρελθόν πολιτικοί 
που παραβίασαν ποινικούς νόμους και ηθικούς κώδικες επανεξε-
λέγησαν πανηγυρικά. Δεν μας έφταιγε το Σύνταγμα γι’ αυτό. Στην 
πραγματικότητα, το οπαδιλίκι και το μικροσυμφέρον αποτέλεσαν 
και πάλι τον ηθικό κανόνα που προτιμήθηκε. Κανένας νόμος και 
κανένα Σύνταγμα δεν εδραιώνει την ηθική συμπεριφορά. Ή την 
έχουμε μέσα μας και προσδιορίζει τις πράξεις μας ή απλώς αναζη-
τούμε άλλοθι για την κατάπτωση στους ατελείς νόμους. Έτσι κι αλ-
λιώς, τέλειος νόμος δεν υπάρχει.

Η μεγάλη τρύπα της δωρεάν παιδείας
Στο θέμα της παιδείας, όμως, το ελληνικό Σύνταγμα κουβαλάει, όχι 
τυχαία, τη μεγάλη τρύπα. Η δωρεάν παιδεία και η απαγόρευση ί-
δρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων αποτελούν τα μεγαλύτερα πα-
ραμύθια της Μεταπολίτευσης. Στα δημοτικά μαθαίνουμε γραφή, 
ανάγνωση και αριθμητική. Είναι η βάση της γνώσης. Χωρίς αυτά 
δεν γίνεσαι άνθρωπος και φυσικά δεν πας πανεπιστήμιο. Γι’ αυτά, 
όμως, επιτρέπεται η ίδρυση ιδιωτικών δημοτικών, όπως και γυμνα-
σίων και λυκείων.

Στη σύγχρονη εποχή των ανοιχτών συνόρων και κοινωνιών η 
εκπαίδευση στις ξένες γλώσσες και στην πληροφορική (το σύγ-
χρονο αλφάβητο) παρέχεται σε υψηλό επίπεδο κυρίως, αν όχι α-
ποκλειστικά, από τον ιδιωτικό τομέα.

Στο πανεπιστήμιο πάει κανείς είτε για να μορφωθεί ευρύτερα 
είτε για να αποκτήσει επαγγελματικό εφόδιο. Σε όχι λίγες περι-

πτώσεις πάει κανείς στο πανεπιστήμιο για να κατοχυρώσει οικο-
νομικά προνόμια σε μια δουλειά που ήδη κατέχει ή για να δώσει 
ώθηση με τον τίτλο που θα αποκτήσει σε μια καριέρα που ήδη δρο-
μολογήθηκε. Ειδικά στο ελληνικό Δημόσιο ένα επιπλέον χαρτί 
δίνει αυτομάτως αύξηση. Το στοιχείο της καλώς εννοούμενης συ-
ναλλαγής ενυπάρχει σε πολλές περιπτώσεις απόκτησης είτε πανεπι-
στημιακού πτυχίου είτε μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. Για 
ποιον, πραγματικά, λόγο δεν πρέπει ο ενδιαφερόμενος να πληρώσει 
γι’ αυτά, αν μπορεί, αλλά πρέπει να επιβαρυνθούν υποχρεωτικά οι 
λοιποί φορολογούμενοι;

Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες 
παρέχουν βασικές και θεμελιώδεις γνώσεις, επιτρέπεται η ίδρυση ι-
διωτικών μονάδων, οι οποίες, ως επιχειρήσεις, έχουν σκοπό το «μι-
σητό» κέρδος. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου το στοιχείο και 
της εμπορικής συναλλαγής μπορεί θεμιτά να ενυπάρχει στη φύση 
της και ο τίτλος να αποκτάται κυρίως για οικονομικούς λόγους, ως 
επαγγελματικό εφόδιο, απαγορεύεται η ίδρυση ιδιωτικών φορέων.

Η διαστρεβλωμένη έννοια του ασύλου
Κοντά σε αυτά, η απολύτως διαστρεβλωμένη έννοια του ασύλου, έν-
νοια αδιανόητη για οποιαδήποτε δημοκρατική κοινωνία, έχει κατα-
στήσει τα δημόσια, μονοπωλιακά πανεπιστήμια θύλακες όπου ισχύ-
ουν διαφορετικοί κανόνες σε σχέση με την υπόλοιπη ελληνική ε-
πικράτεια.

Εκπαιδεύουμε δωρεάν επιστήμονες, τους οποίους ποσοτικά δεν 
χρειαζόμαστε, έχοντας ήδη πολλούς, ουσιαστικά ως εξαγώγιμο προ-
ϊόν. Τους στέλνουμε στις ξένες κοινωνίες να προσφέρουν έργο, επι-
δοτώντας ουσιαστικά αυτές. Έχουμε το περιθώριο;

Επιστρέφοντας στην οικονομική διάσταση της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, μπορούμε να δούμε ότι το δημόσιο «δωρεάν» πανεπι-
στήμιο, λειτουργώντας στο ιδιότυπο καθεστώς ασύλου, ελέγχει ου-
σιαστικά ευρείς τομείς της έτσι κι αλλιώς κρατικοδίαιτης ελληνικής 
οικονομίας και διατηρεί προνομιακές σχέσεις με οικονομικούς φο-
ρείς εσωτερικού και εξωτερικού. Είναι κι αυτός ένας τρόπος να ε-
λέγξεις την παγκοσμιοποίηση ή να (επ)ωφεληθείς από αυτήν. Απο-
κλείοντας κάποιους άλλους φυσικά. Ενισχύοντας εμμέσως τη με-
τανάστευση όσων δεν ικανοποιούνται από τα ποσοτικά ή ποιοτικά 
στοιχεία του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου.

Πριν αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα συνεπώς, σκόπιμο είναι να 
κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να αναθεωρήσουμε αρχές και αξίες 
ημών ως ατόμων και ως συνόλου. Να κάνουμε την αυτοκριτική μας 
και να παραδεχτούμε ότι χωρίς σοβαρούς ηθικούς και δεοντολογι-
κούς φραγμούς και χωρίς αποβολή των ιδεοληψιών κανένα «τέλειο» 
νομικό κείμενο δεν θα διορθώσει τα χάλια μας.

Πριν αλλάξουμε Σύνταγμα, πρέπει να αλλάξουμε μυαλά.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Επιστρέφοντας από τη σύνοδο για το προσφυγικό ο 
Αλέξης Τσίπρας, γνωστός και ως «Ο Διαπραγματευτής» 
στους ευρωπαϊκούς κύκλους, εφόσον όλοι θέλουν να 
διαπραγματεύονται μαζί του, μας ενημέρωσε πως όσο 
θα είναι αυτός πρωθυπουργός δεν πρόκειται να αλλάξει 
το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ στα πέντε νησιά που 
σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της διαχείρισης του 
προσφυγικού-μεταναστευτικού.
Λίγες ώρες αργότερα το «για όσο θα είμαι πρωθυπουρ-
γός» μετατράπηκε σε «μέχρι τον Δεκέμβριο». Ως γνωστόν, 
όμως, πλέον κάνουμε καθαρή έξοδο από τα μνημόνια 
και, περίπου, θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, τα λέει και ο 
επίτροπος Μοσκοβισί άλλωστε.
Και μετά ήρθε το Eurogroup.

Tα ισοδύναμα που ζήτησε η Γερμανία αφορούν το… 
ιλιγγιώδες ποσό των 28 εκατ. ευρώ.

Το προφανές είναι πως η Γερμανία δεν μπορεί να 
κόπτεται γι’ αυτό το αστείο, για τα δημοσιονομικά με-
γέθη ενός κράτους, ποσό και να μπλοκάρει επί τού-
του τη δόση των 15 δισ. Είναι σαφές πως πρόκειται 
για μια προειδοποιητική βολή απέναντι σε όλα αυτά 
που διατυμπανίζουν διάφορα κυβερνητικά στελέχη 
και βουλευτές για τέλος της εποπτείας, ανάκτηση 
ελευθερίας, αναίρεση της μείωσης των συντάξεων. 
Η σκληρή πραγματικότητα συντρίβει για μία ακόμη 
φορά τις κυβερνητικές αερολογίες, οι υπογραφές που 
έχουν μπει οφείλουν να τηρηθούν.

Η δεύτερη, αυτονόητη σκέψη έχει να κάνει με το γιατί έπρε-
πε να οδηγηθεί σε αυτό το σημείο η κατάσταση. Εφόσον η 
όλη επιβάρυνση αφορά το ποσό των 28 εκατ. ευρώ για το 
εξάμηνο (άρα 60-70 εκατ. ευρώ ετησίως), η κυβέρνηση θα 
έπρεπε από μόνη της να είχε ήδη βρει ισοδύναμα ώστε να 
παραμείνει επ’ αόριστον το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ 
στα πέντε νησιά.
Ισοδύναμα, άλλωστε, υπάρχουν.

Μια άλλη λύση είναι αυτή που προτείνει ο σύντροφος 
βουλευτής Κυρίτσης.

Ο Καρανίκας βέβαια ως ειδικός σύμβουλος στο Γραφείο 
Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας του 
Πρωθυπουργού παίρνει μισθό 2.000 ευρώ (που με 
τα επιδόματα φτάνει τα 3.000), ενώ οι μετακλητοί της 
κυβέρνησης δεν είναι γύρω στους 900 αλλά γύρω στους 
2.500 και δεν είναι απλώς 2,5 ευρώ τον χρόνο για κάθε 
φορολογούμενο αλλά 2,5 ή 5 ή 7 επιπλέον ευρώ που 
προστίθενται σε όλους τους υπόλοιπους άμεσους και 
έμμεσους φόρους που πληρώνουμε.
Συνεπώς τους μισούς μετακλητούς να κόβαμε, θα εξα-
σφαλίζονταν τα 28 εκατ. ευρώ.
Θα μπορούσαμε βέβαια να πάμε και σε πιο δραστικές λύσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη συνάντηση ήταν 
ιστορική.

Και πού να το πιστέψει άλλωστε η καγκελάριος, εδώ ο 
πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας τρέλαναν όλο 
το ΝΑΤΟ, με τον Τσίπρα να εξυμνεί τη συμφωνία του με 
τον Ζάεφ και τον Καμμένο να λέει πως δεν πρόκειται να 
εφαρμοστεί: «Μπορεί να μαζεύουν προσκλήσεις και ίσως 
και κάποιες φωτογραφίες, όσο χρησιμοποιούν τον όρο 
“Μακεδονία”, θα μένουν εκτός ΝΑΤΟ. Όσο δεν θα έρχεται 
η συμφωνία στη Βουλή, δεν θα έρχονται εκλογές και θα 
εξαντληθεί η τετραετία». Η μικρή λεπτομέρεια την οποία 
ο πρόεδρος Πάνος δεν αφήνει να του χαλάσει την ιστορία 

Όλα γίνονται βάσει σχεδίου, έστω και αμερικανικού 
στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Και μόλις ξεχαστούν, τότε ξανά προς τη δόξα τραβάμε.

Όλοι οι καλοί χωράνε.

Ας είναι, σε κάποια φάση θα τελειώσουμε με 
το παλιό, έρχεται το Ν.Ε.Ο.

Ν.Ε.Ο. κόμμα από την ανεξάρτητη βουλευτή Κατερίνα 
Παπακώστα, με Ν.Ε.Α. και φρέσκια επικοινωνία, στην 
οποία κυριαρχούν οι χαλαρές και αφτιασίδωτες κα-
θημερινές στιγμές για να είμαστε κοντά στους πολίτες.

Σε άλλα νέα, τα 12 παιδιά και ο προπονητής τους 
που είχαν αποκλειστεί σε σπήλαιο στην Ταϊλάνδη 
σώθηκαν χάρη σε έναν συνδυασμό ανθρώπινης 
γενναιότητας, αυτοθυσίας, χρήσης της τεχνολογίας 
και συνεργασίας πολλών ειδικών από πολλές χώρες. 
Μεταξύ των οποίων και κάποιοι θεοί.

Έτσι είναι ο σωστός υφυπουργός Εξωτερικών, τα προ-
σέχει αυτά τα πράγματα, πέρα από τον δικό μας θεό ευ-
χαριστεί και τη θεότητα των Ταϊλανδών, για να κρατάει 
ίσες αποστάσεις και να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. 
Γκουντ ντιπλόμασι, που θα ’λεγε κι ο υπουργός.
Αν και ίσως το tweet να γράφτηκε λίγο βιαστικά.

Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη, πως στην προσπά-
θεια να διατηρηθούν οι ισορροπίες μεταξύ θεών και 
θεοτήτων μπορεί να δημιουργήθηκαν άλλου τύπου 
προβλήματα. Για παράδειγμα, ο Κύριος και η Πανα-
γιά δεν αναγνωρίζουν τη θεότητα των Ταϊλανδών, η 
οποία πιθανότατα επίσης δεν τους αναγνωρίζει. Το 
άλλο θέμα που προέκυψε έχει να κάνει με το ποια 
ακριβώς είναι η θεότητα των Ταϊλανδών, οι οποίοι 
στην πλειοψηφία τους (περίπου το 70%) είναι βουδι-
στές. Ιτς κομπλικέιτιντ.

Τι να κάνει κι αυτός, προσπάθησε να σώσει ό,τι 
μπορούσε ακόμα να σωθεί.

είναι πως πλέον η είσοδος της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ έχει 
ξεφύγει από τον ελληνικό έλεγχο: μόλις ολοκληρώσουν το 
δικό τους μέρος της συμφωνίας, θα ενταχθούν στη Συμμα-
χία, ανεξαρτήτως του αν η ελληνική Βουλή επικυρώσει τη 
συμφωνία.
Σε κάθε περίπτωση, γκόου μπακ, μάνταμ Μέρκελ!



www.freesunday.gr26 15.07.2018

business

SUNDAY BUSINESS  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Έξι στους δέκα εργοδότες στην Ελλάδα δυσκολεύονται 
να καλύψουν θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα ευρή-
ματα της Ετήσιας Διεθνούς Έρευνας Έλλειψης Ταλέ-
ντου της ManpowerGroup για το 2018. Το ποσοστό 

αυτό (61%) αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφεται 
στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια διεξαγωγής της έρευνας 
στη χώρα μας, ενώ βρίσκεται 16 μονάδες πάνω από τον παγκό-
σμιο μέσο όρο (45%).

Η έλλειψη απαιτούμενης εμπειρίας (27%), τεχνικών δεξιο-
τήτων (25%), διαθέσιμων υποψηφίων (17%), η προσδοκία υψη-
λότερης αμοιβής σε σχέση με την προσφερόμενη (12%) και η 
έλλειψη προσωπικών δεξιοτήτων (7%) καταγράφονται ως οι κύ-
ριοι λόγοι δυσκολίας κάλυψης θέσεων εργασίας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 45% των εργοδοτών αντιμετω-
πίζει δυσκολία στην εύρεση εργαζομένων με τα απαιτούμενα 

Έξι στους δέκα εργοδότες ψάχνουν προσωπικό
προσόντα, ποσοστό αφενός αυξημένο κατά 5 ποσοστιαίες μονά-
δες συγκριτικά με το 2016, αφετέρου το μεγαλύτερο που έχει 
καταγραφεί παγκοσμίως από το 2007, γεγονός που επιβεβαι-
ώνει ότι η έλλειψη ταλέντων δεν εμφανίζει σημάδια υποχώρη-
σης.

Για ένατη συνεχή χρονιά οι εργοδότες στην Ελλάδα αντιμε-
τωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην κάλυψη θέσεων στον 
τομέα των «Επαγγελματιών Πωλητών», ενώ ακολουθεί η ειδι-
κότητα των «Τεχνικών», η οποία βρισκόταν στην 6η θέση της 
κατάταξης το 2016.

Την 3η θέση καταλαμβάνουν οι «Εξειδικευμένοι Τεχνίτες», 
ειδικότητα που βρισκόταν στην 3η θέση της κατάταξης το 2016. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ειδικότητα των «Επαγγελματιών Υ-
γείας» καθώς και οι «Εξειδικευμένοι Υπάλληλοι Γραφείου» ει-
σέρχονται για πρώτη φορά στη λίστα των 10 θέσεων εργασίας 

με τη μεγαλύτερη δυσκολία κάλυψης στην Ελλάδα. Συγκριτικά 
με τη λίστα των 10 θέσεων του 2016, εκτός κατάταξης βρίσκεται 
η ειδικότητα που αφορά το «Προσωπικό για τον χώρο Εστίασης 
και Ξενοδοχείων», καταλαμβάνοντας την 8η θέση για το 2016.

Το στρατηγικό και επιχειρησιακό πλάνο της ΔΕΗ 
για την περίοδο 2018-2022

Οι τάσεις στη διεθνή αλλά και στην ελληνική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζουν τη 
ΔΕΗ, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον γε-
μάτο προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Τα τελευ-

ταία επτά χρόνια υπήρξε μεγάλη ανάπτυξη των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και ένταση του ανταγωνισμού 
από υφιστάμενες εταιρείες, καθώς και από την είσοδο νέων 
παικτών. Για τα επόμενα δέκα χρόνια τα θέματα που ανα-
μένεται να κυριαρχήσουν είναι η αύξηση της ζήτησης ηλε-
κτρικής ενέργειας (λόγω του εξηλεκτρισμού), οι δράσεις 
για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών, καθώς και η απανθρακοποίηση. Έτσι, οι ε-
ταιρείες ενέργειας στην Ευρώπη πραγματοποιούν στροφή 
προς τις ΑΠΕ, στα δίκτυα, ιδιαίτερα της διανομής ηλεκτρι-
κής ενέργειας, καθώς και σε νέες δραστηριότητες στη λια-
νική αγορά. Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αλλά-
ζει γρήγορα σε όλο το εύρος της (αποεπένδυση λιγνιτικών 
μονάδων, άνοιγμα της λιανικής αγοράς και εισαγωγή του 
νέου target model), ενώ το ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας αναμένεται να πιεστεί, κυρίως λόγω της απόσυρ-
σης των λιγνιτικών μονάδων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η 
ΔΕΗ, με την υποστήριξη του συμβούλου της, εκπόνησε το 
στρατηγικό και επιχειρησιακό της σχέδιο, τα οποίο θα δι-
ασφαλίσει την ανθεκτικότητά της και θα τη μετατρέψει σε 
σύγχρονη και πρωτοποριακή εταιρεία ενέργειας.

Για την περίοδο 2018-2022, οι στρατηγικές προτεραιό-
τητες υποστηρίζονται από ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 3,9 

δισ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων το 50% κατανέμεται στα 
δίκτυα και στις ΑΠΕ (31% στα δίκτυα και 22% στις ΑΠΕ), 
23% στο συμβολαιοποιημένο έργο για την κατασκευή του 
νέου σταθμού λιγνιτικής παραγωγής Πτολεμαΐδα V και 
9% για επενδύσεις διατήρησης και περιβαλλοντικής ανα-
βάθμισης των συμβατικών μονάδων παραγωγής. Μέσα από 
την επιδίωξη αυτών των προτεραιοτήτων και της εφαρμο-
γής συγκεκριμένων δράσεων σε λειτουργικό και ρυθμι-
στικό επίπεδο, η ΔΕΗ στοχεύει σε λειτουργική κερδοφο-
ρία (EBITDA) 1-1,1 δισ. ευρώ.

Σημαντικότερες στρατηγικές προτεραιότητες
1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
• Αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα 
της ΔΕΗ κατά 600 MW περίπου έως το 2022, το οποίο θα 
προέρχεται κυρίως από Αιολικά και Φωτοβολταϊκά, δεδο-
μένης της αναμενόμενης ελκυστικότητάς τους έναντι άλλων 
πηγών ενέργειας, μέσω σημαντικής αύξησης του μεγέθους, 
του αριθμού των έργων και των δυνατοτήτων στις ΑΠΕ, με 
συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά την ισχύ και την από-
δοση. Στόχος για συμμετοχή των ΑΠΕ στη συνολική ισχύ 
της ΔΕΗ σε ποσοστό 20%-25% έως το 2030-2035.

2. Πάγια Διανομής
• Εστίαση στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών επιδό-
σεων και στις επενδύσεις στα πάγια διανομής σε ρυθμι-
ζόμενες και μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, δεδομένων 

των σταθερών αποδόσεων που έχουν.

3. Λιανική Αγορά και Νέες Δραστηριότητες
• Επανατοποθέτηση της στρατηγικής της ΔΕΗ αναφορικά 
με τον τρόπο προσέγγισης των πελατών της, εστιάζοντας 
στη διατήρηση των υψηλής προτεραιότητας τμημάτων πε-
λατών, στην αναθεώρηση του branding της, στην τιμολό-
γηση και την επέκταση των βασικών δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας προσφέροντας μια ευρύτερη γκάμα ενεργειακών 
υπηρεσιών και προϊόντων (π.χ. double play στον ηλεκτρι-
σμό και το φυσικό αέριο, υπηρεσίες ενεργειακής απόδο-
σης).
• Εντατικοποίηση των προσπαθειών για εισπράξεις και δι-
ακανονισμούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συσσω-
ρευμένες οφειλές από απλήρωτους λογαριασμούς και να α-
ποτραπεί η δημιουργία νέων, μέσω τόσο μιας μακροπρόθε-
σμης στρατηγικής όσο και με μια σειρά από «quick wins».

4. Ορυχεία και συμβατική παραγωγή
• Έναρξη προγράμματος λειτουργικής βελτιστοποίησης και 
αποδοτικότητας στα Ορυχεία και τους Θερμικούς Σταθμούς 
Παραγωγής.
• Αποεπένδυση λιγνιτικής ισχύος 930 MW και των σχετι-
κών ορυχείων.
• Απόσυρση 1.212 MW μέχρι το 2021.
• Συνετή διαχείριση των συμβατικών σταθμών παραγωγής 
στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά και διερεύνηση των πιθανών 
ευκαιριών για μετατροπή υπαρχόντων πετρελαϊκών μονά-
δων σε μικρής κλίμακας μονάδες με καύσιμο LNG.

5. Κεντρικές και Υποστηρικτικές Λειτουργίες
• Επαναπροσδιορισμός του μοντέλου λειτουργίας των υπο-
στηρικτικών υπηρεσιών και εκμετάλλευση συνεργιών σε ε-
πίπεδο εταιρείας αλλά και ομίλου.
• Εξέταση και διαχείριση των εμμέσων δαπανών προς τρί-
τους.
• Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΔΕΗ.

8. Ρυθμιστικό πλαίσιο (βασικά θέματα)
Πέρα από τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί 
στο επιχειρησιακό πλάνο, υπάρχουν μια σειρά από ρυθμι-
στικά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως δι-
εκδίκηση αποζημιώσεων ισχύος των μονάδων παραγωγής 
για την υποστήριξη των θερμικών μονάδων οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την ασφάλεια εφοδιασμού και οι οποίες α-
ντιμετωπίζουν προκλήσεις σε σχέση με την κερδοφορία 
τους, δεδομένης της ελκυστικότητάς τους ως μεταβατικού 
καυσίμου σε σχέση με την κατασκευή νέων σταθμών.

Επίσης, η μείωση της χρέωσης προμηθευτών Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας για ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) και σταδιακή πλήρης 
κατάργησή της, αλλά και η κατάργηση των δημοπρασιών 
τύπου ΝΟΜΕ μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της απο-
επένδυσης λιγνιτικών μονάδων και το αργότερο μέχρι το 
τέλος του 2019.
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Πέντε φορές υπερκάλυψη για το οµόλογο 400 εκατ. του ΟΤΕ

Νέο σίριαλ στην 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Κοινή 
δήλωση Κούτρα-Μπόµπολα

Στην πρόταση των αδελφών Καλλιτσάντση 
προς τους µετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ απα-
ντάνε σε κοινή δήλωσή τους οι Λεωνίδας 
Μπόµπολας και ∆ηµήτρης Κούτρας. Το κεί-

µενο της κοινής δήλωσης έχει ως εξής:
- Όλα τα σηµερινά µέλη του ∆.Σ. εκλέχθηκαν οµό-
φωνα από τη Γ.Σ. µετά από οµόφωνη πρόταση της ∆ι-
οίκησης σε αυτή.
- ∆εν πρόσκεινται σε καµία πλευρά, αλλά υπηρετούν 
αποκλειστικά το καλό της Εταιρίας. Οι αδελφοί Καλ-
λιτσάντση είναι αυτοί που δύο εβδοµάδες πριν τη 
Γ.Σ. βρήκαν «καινούριους» συµµάχους και προσβλη-
τικά λοιδόρησαν όλο το υπόλοιπο συµβούλιο ως ανί-
κανους (εξ ιδίων κρίνοντας τα αλλότρια).
- Πράγµατι είναι συγκινητική η προσήλωσή τους στις 
∆ηµοκρατικές ∆ιαδικασίες. Φαίνεται πως οι ίδιοι τα 
µέλη του ∆.Σ. που προτείνουν «τα εξέλεξαν» µέσα 
από εκλογικές διαδικασίες της βάσης µε προφανή 
στόχο να γνωρίζουν καλά τα προβλήµατα του κλάδου 
και λεπτοµερώς τη λειτουργία του Οµίλου.
- ∆εν υπάρχει όµως λόγος ανησυχίας, αφού όλες οι 
προτάσεις πρέπει να ψηφιστούν ή να απορριφθούν 
από τη Γ.Σ. (δηλαδή τους Μετόχους).
- Τόση υποκρισία µόνο βλάπτει.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας ενηµερώνουµε 
για τα εξής:
• Η πρότασή µας για τη σύνθεση του ∆.Σ. της ΕΛΛΑ-
ΚΤΩΡ δεν προάγει µόνο αποτελεσµατικά τα συµφέ-
ροντα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των µετόχων της αλλά δια-
σφαλίζει τη συνέχεια και την οµαλότητα στην εταιρία 
και είναι και απολύτως συµβατή µε τον Κώδικα Εται-
ρικής ∆ιακυβέρνησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τις βέλτιστες 
διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και το 
Ελληνικό Εταιρικό ∆ίκαιο, δεδοµένου ότι, σε συνέ-
χεια των επερχόµενων αλλαγών στο ∆.Σ. και της από-
φασης των Μετόχων στις 25 Ιουλίου 2018:
- Το ∆.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα αποτελείται από 10 
µέλη (πέντε από τα οποία θα είναι νέα, ενώ τα υπό-
λοιπα πέντε θα εξασφαλίσουν τη διοικητική συνέ-
χεια).

- Το ∆.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα έχει 5 ανεξάρτητα, µη 
εκτελεστικά µέλη (τέσσερα νέα), 1 (νέο) µη εκτελε-
στικό µέλος και 4 εκτελεστικά µέλη.
- Ο νέος πρόεδρος του ∆.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα είναι 
ένα νέο, µη εκτελεστικό µέλος που θα πληροί τα κρι-
τήρια ενός ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους και 
θα είναι µέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Η διάρθρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 
προτείνεται συνδυάζει ηγετικές ικανότητες και δεξιό-
τητες επιχειρηµατικής και χρηµατοοικονοµικής διοί-
κησης, µε εκτεταµένη διεθνή εµπειρία σε θέµατα νο-
µικά, κανονιστικής και περιβαλλοντικής συµµόρφω-
σης, καθώς και σε θέµατα διαχείρισης κινδύνου και 
αναδιαρθρώσεων.
• Αντίθετα, η πρόταση της CHANGE4ELLAKTOR 
είναι αναποτελεσµατική και επικίνδυνη για τα συµ-
φέροντα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των µετόχων της, ενώ ε-
πίσης παραβιάζει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνη-
σης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ διότι:
- Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα διοικείται από ένα 9µελές ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο το οποίο θα ελέγχεται πλήρως από 
τους αδελφούς Καλλιτσάντση, καθώς τα υπόλοιπα 7 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα είναι νέα και ε-
ντελώς άπειρα σε σχέση µε το αντικείµενο της ΕΛΛΑ-
ΚΤΩΡ.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 5.2. του Κώδικα Εταιρικής ∆ι-
ακυβέρνησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ∆Σ: «Θα πρέπει να α-
ποφεύγεται η αντικατάσταση του συνόλου των µελών 
σε µία και µόνη Γενική Συνέλευση, και η διαδοχή 
των µελών του ∆.Σ. να συντελείται σταδιακά». Ο κα-
νόνας αυτός αντικατοπτρίζει τις βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης και προ-
βλέπεται επίσης ρητά στο Μέρος Α, Κεφ. 5, αρθ. 5.1. 
του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
στον οποίο υπόκειται η ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η πρόταση του 
CHANGE4ELLAKTOR παραβιάζει ξεκάθαρα τον α-
νωτέρω κρίσιµο κανόνα και θέτει σε κίνδυνο την απο-
τελεσµατικότητα της διοίκησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
- Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής ∆ι-
ακυβέρνησης για Εισηγµένες Εταιρείες (Μέρος Α, 

Το ποσό των 400 εκατ. ευρώ αντλεί από τις διεθνείς α-
γορές ο Όµιλος ΟΤΕ, µε την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας βιβλίου προσφορών (book building) για την 
έκδοση οµολόγου τετραετούς διάρκειας.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισµός, η έκδοση υπερκαλύφθηκε 
περίπου 5 φορές, µε το κουπόνι να διαµορφώνεται τελικά σε 
2,375% ετησίως, το χαµηλότερο κουπόνι οµολόγου που έχει εκ-
δώσει ο Όµιλος ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όµιλος επιτυγχά-
νει την αναχρηµατοδότηση µέρους των µελλοντικών δανειακών 
του υποχρεώσεων µε πολύ χαµηλά επιτόκια, ενόψει της δέ-
σµευσης προς τους µετόχους και του επενδυτικού πλάνου του 
Οµίλου ΟΤΕ για οπτικές ίνες, δίκτυα νέας γενιάς κινητής και 
για τον ψηφιακό του µετασχηµατισµό.

Από την αρχή του 2018 ο Όµιλος ΟΤΕ έχει µειώσει τον δα-
νεισµό του κατά 0,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ο καθαρός δανει-
σµός του Οµίλου ΟΤΕ έχει µειωθεί τα τελευταία χρόνια κατά 
83%, από 4,3 δισ. ευρώ το 2010 σε 0,7 δισ. ευρώ σήµερα.

Το νέο οµόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc µε την εγγύ-
ηση της ΟΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του υφιστάµενου Προγράµµα-
τος Έκδοσης Μεσοµακροπρόθεσµων Οµολόγων που διέπεται 
από το αγγλικό δίκαιο. Το οµόλογο θα διαπραγµατεύεται στο 
Χρηµατιστήριο του Λουξεµβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγµα-
τοποιηθεί στις 18 Ιουλίου 2018.

Την έκδοση του οµολόγου ανέλαβαν από κοινού ως Joint 
Bookrunners / Lead Managers οι τράπεζες Deutsche Bank 
και Morgan Stanley και ως Co-Managers οι τράπεζες Αlpha 
Βank, ΕΤΕ, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.

Κεφ. 2, αρθ. 2.2) στον οποίο υπόκειται η ΕΛΛΑ-
ΚΤΩΡ, το ∆.Σ. µιας εισηγµένης εταιρείας θα πρέπει 
να περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο εκτελεστικά µέλη. 
Η πρόταση του CHANGE4ELLAKTOR παραβιάζει 
ξεκάθαρα τον ανωτέρω κρίσιµο κανόνα, αφού περι-
λαµβάνει την ύπαρξη ενός µόνου εκτελεστικού µέ-
λους (Αναστάσιος Καλλιτσάντσης).
• Η πρόταση του CHANGE4ELLAKTOR είναι φαρι-
σαϊκή διότι:
- Οι αδελφοί Καλλιτσάντση συµµετείχαν στο ∆.Σ. ως 
εκτελεστικά µέλη αυτού µε τις ιδιότητες του Προέ-
δρου και του Αντιπροέδρου του ∆.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
µέχρι τον Ιούνιο του 2018.
- Τον Απρίλιο του 2018 οι αδελφοί Καλλιτσάντση (Α-
ναστάσιος Καλλιτσάντσης ως Πρόεδρος του ∆ιοικη-
τικού Συµβουλίου) ψήφισαν για την υιοθέτηση της 
Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 
2017, συµπεριλαµβανοµένης της υιοθέτησης της ∆ή-
λωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, χωρίς αναφορά σε 
τυχόν ελλείψεις στη στρατηγική, στην οργανωτική 
και χρηµατοοικονοµική διάρθρωση ή στην εταιρική 
διακυβέρνηση και δοµή του Οµίλου.
- Τώρα οι αδελφοί Καλλιτσάντση ισχυρίζονται ότι η 
Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, η στρατηγική, η οργανωτική 
και η χρηµατοοικονοµική δοµή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι 
ανεπαρκείς…
- Είναι προφανές ότι οι αδελφοί Καλλιτσάντση µέσα 
από εντελώς αβάσιµους και παραπλανητικούς ισχυρι-
σµούς επιδιώκουν να αναλάβουν τη διοίκηση των ε-
ταιρειών του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Στον βωµό αυτού 
του σχεδίου δεν διστάζουν να δυσφηµίσουν την ε-
ταιρεία, τη διοίκησή της και τους βασικούς µετόχους 
της.

Οι ποµπώδεις ανακοινώσεις δεν εντυπωσιάζουν 
πλέον κανέναν, καταδεικνύουν µόνο πανικό, βλά-
πτουν το όνοµα και την αξιοπιστία του Οµίλου και 
δηµιουργούν αναστάτωση στους εργαζοµένους. Τα 
προγράµµατα έχουν δηµοσιοποιηθεί, το ίδιο και τα 
πρόσωπα που θα υλοποιήσουν την κάθε πρόταση, ο 
κάθε ένας βγάζει τα συµπεράσµατά του.
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 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΕΠΑΝΕΚΚΊΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ 
«ΑΣΟ ΣΤΟ ΜΑΝΊΚΊ» ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΊΣΜΟ 
ΤΗΣ ΔΊΑΣΠΟΡΑΣ

Το πρώτο εξάμηνο του χρό-
νου 61.700 παιδιά υποστη-
ρίχθηκαν από το «Χαμόγελο 
του Παιδιού», αριθμός 

που φανερώνει πως η ανάγκη για 
στήριξη διαρκώς μεγαλώνει στην 
Ελλάδα της συνεχιζόμενης κρίσης. 
Ο οργανισμός-φύλακας άγγελος 
των λιλιπούτειων είναι ο μόνος που 
υλοποιεί δράσεις για την πρόληψη 
του bullying και την υποστήριξη 
και ενίσχυση των «θυμάτων» και 
των «θυτών» σε μια εποχή που από 
επίσημα χείλη ακούμε πως bullying 
δεν υπάρχει πια στην Ελλάδα (παρ’ 
ότι, δυστυχώς, οι αυτοκτονίες 
παιδιών συνεχίζονται). Στο πλαίσιο 
αυτό, γίνεται εξαιρετική δουλειά 
στο Κέντρο Ημέρας, το «Σπίτι του 
Παιδιού», τη μοναδική στην Ελλάδα 

δομή για τα κακοποιημένα και 
παραμελημένα παιδιά. Μέσα στο 
πρώτο εξάμηνο του έτους έγιναν 
2.842 θεραπευτικές συνεδρίες σε 
220 παιδιά, που πλέον βρίσκονται 
σε ασφαλές περιβάλλον, ώστε να 
επουλώσουν τις «πληγές» που 
άφησε η βία στο μυαλό και την 
ψυχή τους. Το «Σπίτι του Παιδιού» 
προσφέρει δωρεάν ολιστική 
υποστήριξη, σε συνεργασία με τις 
δημόσιες δομές, την αστυνομία και 
την εισαγγελία.

61.700 ΠΑΊΔΊΚΑ 
ΧΑΜΟΓΕΛΑ 
ΧΑΡΊΣΕ ΤΟ 
«ΧΑΜΟΓΕΛΟ»

Γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα 
και τους απόδημους Έλληνες δημιουργεί η 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), 
με στόχο να ενεργοποιήσει τα 6 έως 8 εκα-
τομμύρια των Ελλήνων της διασποράς, προ-

κειμένου μαζί να επιτύχουμε την ολική επανεκκίνηση 
της πατρίδας μας. Με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ και του 
προέδρου της Γιώργου Πατούλη ιδρύεται Γραφείο Από-
δημου Ελληνισμού, το οποίο θα λειτουργεί σαν ένας μό-
νιμος κόμβος ώστε να ξέρουν οι απόδημοι πως θα έχουν 
εδώ ένα μόνιμο «σπίτι» τους. Το γραφείο θα προσφέρει 
συμβουλές και παρεμβάσεις ώστε να λύνονται γραφειο-
κρατικά θέματα, θα συνεισφέρει στην προσέλκυση επεν-
δύσεων, στην επανένωση των νέων γενεών μέσω της δη-
μιουργίας καλοκαιρινών κατασκηνώσεων στους δήμους 
για τα παιδιά των αποδήμων και στην επιστροφή των χα-
μένων ψήφων, των αποδήμων που επιθυμούν να λαμβά-
νουν μέρος στο ελληνικό γίγνεσθαι.

«Βάζουμε το αποφασιστικό λιθαράκι για μια πλατ-
φόρμα συνεργασίας, για την επανεκκίνηση της Ελλάδας. 
Ενώνουμε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις εντός και εκτός 
Ελλάδας. Δίνουμε βήμα σε όλους τους Έλληνες και δεν 
αφήνουμε ούτε μια ψήφο να χαθεί» τόνισε ο Γιώργος Πα-
τούλης, που έχει επωμιστεί προσωπικά και την εκστρα-
τεία ανάδειξης της πατρίδας μας ως προορισμού επιλογής 
στον τομέα του ιατρικού τουρισμού. Το ανοιχτό κάλεσμα 
προς τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, την αυτο-
διοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες που απηύθυνε ο κ. 
Πατούλης για συστράτευση δυνάμεων με τον ελληνισμό 
της ομογένειας για το καλό του τόπου έγινε παρουσία δύο 
προέδρων από τις μεγαλύτερες ελληνικές ομογενειακές 
κοινότητες του κόσμου, της Μελβούρνης και του Μό-
ντρεαλ. Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ: «Η συμ-
βολή των αποδήμων στον πολιτισμό, την ανάπτυξη, αλλά 
και τα πολιτικά δρώμενα δεν σταματά μόνο στη δυνατότη-

ΔΏΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΊΣ 
ΓΊΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΊΤΊΔΑ ΣΕ ΝΗΣΊΑ 
ΤΟΥ ΑΊΓΑΊΟΥ ΚΑΊ ΤΟΥ ΊΟΝΊΟΥ

Τη διεξαγωγή εξετάσεων για τον ιό της ηπατίτιδας, καθώς και την 
οργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης του γενικού κοινού για 
τους τρόπους μετάδοσης της νόσου στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου και 
στο Ιόνιο υποστήριξε η ελληνική φαρμακοβιομηχανία ELPEΝ. Στο 

πλαίσιο της εταιρικής της υπευθυνότητας «αγκάλιασε» το πρόγραμμα του 
Συλλόγου Ασθενών Ήπατος «Προμηθέας» «Αξίζω να Γνωρίζω», μέσω 
του οποίου οι πάσχοντες από ηπατικές νόσους κάτοικοι Λέσβου, Λή-
μνου, Σάμου, Χίου, καθώς και Πάτρας και Ιωαννίνων, υποβλήθηκαν, σε 
συνεργασία με ηπατολογικά κέντρα και τους ιατρούς δημόσιων νοσο-
κομείων, σε δωρεάν εξέταση ελαστογραφίας κατά το δίμηνο Μάιος και 
Ιούνιος. Παράλληλα, υποστήριξε το πρόγραμμα «Εβδομάδα εξετάσεων για 
την Ηπατίτιδα Β» που πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο «Προμηθέας» 
στη Μυτιλήνη στα μέσα Ιουνίου. Με σύνθημα «Έλα να μάθεις – Έλα να 
εξεταστείς», και σε συνεργασία με τα Κέντρα Εξέτασης και Πρόληψης 
«Thess Checkpoint» και τη στήριξη του Ιατρικού και του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Λέσβου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το πρόγραμμα 
πρόσφερε στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα δωρεάν προληπτικής εξέτασης 
για την ηπατίτιδα Β με μια απλή διαδικασία λήψης μιας σταγόνας αίματος 
(Rapid test).

«Βάζουμε το αποφασιστικό λιθαράκι 
για μια πλατφόρμα συνεργασίας. 
Ενώνουμε όλες τις δημιουργικές 
δυνάμεις, δίνουμε βήμα σε όλους τους 
Έλληνες και δεν αφήνουμε ούτε μια 
ψήφο να χαθεί». Γιώργος Πατούλης, 
πρόεδρος της ΚΕΔΕ

τα του εκλέγειν, με την ψήφο των αποδήμων, την οποία 
υποστηρίζουμε, αλλά και του εκλέγεσθαι. Απευθύνουμε 
πρόταση προς τον πολιτικό κόσμο να δοθεί η δυνατότητα 
στους Έλληνες ομογενείς να εκλέγονται μέσα από θέσεις 
Επικρατείας». Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της κοινό-
τητας του Μόντρεαλ Νικόλαος Παγώνης ζήτησε από την 
ελληνική πολιτεία περισσότερη διάθεση να «εκμεταλ-
λευτεί» τους απόδημους, υπογραμμίζοντας ότι «Έλληνας 
δεν γεννιέσαι στο εξωτερικό, αλλά γίνεσαι».

Ασθενείς δεύτερης κατηγορίας με αποδείξεις είναι πλέον οι Έλληνες. Από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως και σήμερα ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει εγκρίνει 25 νέα καινοτόμα φάρμακα, εκ των οποίων τέσσερα δεν πήραν τιμή και 
δεν κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Και καθώς η αξιολόγηση της καινοτομίας θα καθυστερήσει μέχρι τον Μάιο του 2019, 
η ανασφάλεια θα ενταθεί και θα έχουμε κι άλλα τέτοια φαινόμενα. Επίσης, περιορισμούς στην πρόσβαση στα καινοτόμα 

φάρμακα βάζουν τα κριτήρια του ΕΟΠΥΥ. Το παράδειγμα της ηπατίτιδας C, της μόνης χρόνιας ασθένειας για την οποία έχει γίνει 
αληθινή διαπραγμάτευση, είναι ενδεικτικό. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι ασθενείς με ηπατίτιδα C έχουν πρόσβαση στις καινοτό-
μες θεραπείες που εκριζώνουν τον ιό σε οκτώ εβδομάδες ανεξαρτήτως σταδίου ίνωσης. Με άλλα λόγια, ακόμα και οι ασθενείς στα 
αρχικά στάδια ίνωσης F0 και F1 (μια τεράστια δεξαμενή που αφορά το 50% των πασχόντων) έχουν πρόσβαση στην πλήρη ίαση.

Στην πατρίδα μας με τα ισχύοντα κριτήρια το 50% των ασθενών δεν έχει πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες, αφού αυτές 
δίνονται μόνο σε ασθενείς με στάδιο F2 ή πιο προχωρημένο. Κι ενώ τα νέα φάρμακα δεν βρίσκουν τον δρόμο τους στην Ελλάδα, 
κατακρημνίζεται και το μερίδιο της χώρας μας σε επενδύσεις για κλινική έρευνα. Οι κλινικές μελέτες ετησίως στην Ευρώπη φέρ-
νουν επενδύσεις 35 δισ. ευρώ ετησίως. Από αυτές, η Ελλάδα απορροφούσε το 0,23%, δηλαδή 80 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα όμως με τα 
νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ελληνική διείσδυση καταρρακώθηκε στο 0,12%, δηλαδή στα 42 εκατ. ευρώ.

ΔΕΝ ΒΡΊΣΚΟΥΝ 
ΕΥΚΟΛΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 
ΤΟΥΣ ΓΊΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΤΑ ΚΑΊΝΟΤΟΜΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ
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Ένα από τα καλύτερα Μουντιάλ στην ιστορία φτάνει 
την Κυριακή στην κορύφωσή του, µε τον τελικό της 
διοργάνωσης µεταξύ Γαλλίας και Κροατίας. Ένα σί-
γουρα απρόσµενο δίδυµο φιναλίστ όταν ξεκινούσε η 
διοργάνωση, όλο και πιο πιθανό όµως όσο προχω-

ρούσε, το οποίο είχε ξεχωρίσει από τη φάση των οµίλων ακόµα. 
Πρόκειται για µια δίκαιη εξέλιξη. Από την µία πλευρά βρίσκεται 

µία οµάδα που έχει τα πάντα. Εξαιρετικούς παίκτες, µε κλάση, εµπει-
ρία και πρωταγωνιστές στις οµάδες τους, ικανότατο προπονητή, τε-
ράστια δεξαµενή ποδοσφαιριστών και αποδοτικότατο σύστηµα ανά-
δειξης νέων παικτών, γήπεδα και υποδοµές ως πρωτάθληµα και φυ-
σικά ιστορία: η Γαλλία είναι µία από τις µόλις οκτώ χώρες που έχουν 
κατακτήσει Μουντιάλ. Τρεις λατινοαµερικάνικες -Βραζιλία, Αργε-
ντινή, Ουρουγουάη- και πέντε ευρωπαϊκές -Γερµανία, Ιταλία, Γαλ-
λία, Ισπανία, Αγγλία- είναι οι µοναδικές που έχουν φτάσει στην κα-
τάκτηση του Παγκοσµίου Κυπέλλου στα 88 χρόνια της ιστορίας του.

Από την άλλη πλευρά θα βρεθεί µία οµάδα που διαθέτει ελάχι-
στα από τα παραπάνω. ∆ιαθέτει έναν προπονητή για τον οποίο αυτή 
η διοργάνωση αποτελεί το πρώτο πραγµατικό «παράσηµο» της κα-
ριέρας του, ο οποίος επιλέγει από την πολύ περιορισµένη δεξαµενή 
παικτών µιας χώρας 4 εκατοµµυρίων κατοίκων, χωρίς οργανωµένο 
σύστηµα ανάδειξης νέων παικτών, χωρίς σύγχρονες υποδοµές και 
γήπεδα, µε σκάνδαλα διαφθοράς στο ποδόσφαιρό της -εµπλέκεται 
και ο Μόντριτς- και η οποία είχε πάρει την τρίτη θέση στο Μου-
ντιάλ του 1998, στην πρώτη της συµµετοχή ως αυτόνοµο κράτος, µε 
την µεγάλη γενιά των Σούκερ, Μπόµπαν, Προσινέτσκι και των υ-
πολοίπων. 

Αναλογίες
Αυτή η οµάδα απέκλεισε την Αγγλία, µία οµάδα η οποία συγκέ-
ντρωνε τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που έχει και η Γαλ-
λία. Με µια ειδοποιό διαφορά, η οποία κάνει το ποδόσφαιρο το πιο 
λαϊκό άθληµα παγκοσµίως, ένα άθληµα στο οποίο µπορούν να γί-
νουν τα πάντα και να πρωταγωνιστήσουν οι πάντες, ανεξαρτήτως 
φυσικών χαρακτηριστικών: κοντοί, ψηλοί, αργοί, γρήγοροι, λε-
πτοί, χοντροί -όπως ο Ρονάλντο (ο σκέτος Ρονάλντο): η φετινή έκ-
δοση της Αγγλίας είχε όλα τα υπόλοιπα αλλά δεν είχε ανάλογης ποι-
ότητας παίκτες µε τη Γαλλία. Και αποκλείστηκε από µία ανώτερη 
οµάδα, την Κροατία. Μια οµάδα που µπορεί να µην έχει όλα τα υπό-

λοιπα, έχει όµως το βασικό: µια εξαιρετική φουρνιά παικτών, οι ο-
ποίοι στην πορεία και µέσα από τις δυσκολίες που πέρασαν έγιναν 
και οµάδα και παρέα.

∆εν αποτελεί κάτι το πρωτόγνωρο για το ποδόσφαιρο, το είδαµε 
και στην κατάκτηση του Euro 2004 από την Ελλάδα, η οποία επίσης 
πήρε έναν προπονητή επειδή απλώς προέκυψε και µετά τα πρώτα 
παιχνίδια του (µε ντεµπούτο µε ήττα 5-1 από την Φινλανδία) σκε-
φτόταν να απαλλαγεί από αυτόν, τον Ότο Ρεχάγκελ, αλλά τελικά η 
ΕΠΟ τον κράτησε λόγω της αποζηµίωσης που έπρεπε να λάβει. Οι 
Κροάτες έδωσαν στον Ντάλιτς την οµάδα λίγο πριν τον αποκλεισµό 
από το Μουντιάλ, εφόσον θα έµεναν πίσω από Ισλανδία και Ουκρα-
νία στον όµιλο, µε στόχο να είναι αυτός που θα πιεί το πικρό πο-
τήρι και µετά να βρουν άλλον, για να αποκλείσουν τελικά την Ελ-
λάδα στα µπαράζ και να βρεθούν στο Μουντιάλ και να πραγµατοποι-
ήσουν µια θαυµαστή, ιστορική πορεία. Στη συνέχεια τόσο η Ελλάδα 
όσο και η Κροατία αξιοποίησαν στο έπακρο ένα γκρουπ πολύ καλών 
παικτών, το όποιο όχι απλά έγινε οµάδα αλλά συντονίστηκε. 

Μάλιστα και οι δύο προπονητές πήραν στην πορεία θεαµατι-
κές αποφάσεις που αποδείχτηκαν καθοριστικές στην πορεία προς 
την τελική επιτυχία, εφόσον δηµιούργησαν στεγανά στις οµάδες 
τους, πειθαρχία και συσπείρωση. Ο Ρεχάγκελ έκοψε τον Γεωρ-
γάτο επειδή στην τελευταία προπόνηση πριν το πρώτο φιλικό µε 
την Φινλανδία αντέδρασε… άκοµψα όταν του ζήτησε να παίξει αρι-
στερό εξτρέµ. Λίγους µήνες αργότερα έκοψε και τον Ζήκο επειδή α-
ντέδρασε όταν του ζήτησε να περάσει ως αλλαγή στο τελευταίο πε-
ντάλεπτο ενός φιλικού µε την Κύπρο. ∆εν τους ξανακάλεσε ποτέ, 
παρά την µεγάλη κλάση του Γεωργάτου και του γεγονότος πως ο 
Ζήκος το 2004, πριν το Euro, έπαιξε τελικό Champions League µε 
την Μονακό. Στο πρώτο παιχνίδι της Κροατίας στο Μουντιάλ, κό-
ντρα στη Νιγηρία, ο Κάλινιτς αρνήθηκε να περάσει αλλαγή, θεω-
ρώντας προφανώς πως έπρεπε να έχει ξεκινήσει βασικός. Στη συ-
νέντευξη Τύπου µετά το µατς ο Ντάλιτς ανακοίνωσε πως η Κροατία 
θα συνεχίσει µε 22 παίκτες στη διοργάνωση και ο Κάλινιτς πήρε τον 
δρόµο της επιστροφής. 

Σε σχέση µε την Ελλάδα του 2004, βέβαια, η Κροατία δεν έχει 
απλώς ένα γκρουπ πολύ καλών παικτών, έχει ορισµένους από τους 
κορυφαίους. Ο χαρισµατικός Μόντριτς είναι ο οργανωτής του παι-
χνιδιού της Ρεάλ Μαδρίτης των τριών διαδοχικών Champions 
League.  Ο Ράκιτιτς έχει ανάλογο, µικρότερης εµβέλειας, ρόλο στην 

Μπαρτσελόνα. Ο Μάντζουκιτς είναι ένας από τους πιο αποτελεσµα-
τικούς σέντερ φορ του κόσµου και από τους καλύτερους στο είδος 
του. Ο Πέρισιτς είναι ένας παίκτης µεγάλης ποιότητας. Αποδείχτηκε 
στο τουρνουά ότι τέτοιος είναι και ο Μπρόζοβιτς, το «µηχανάκι» της 
µεσαίας γραµµής. Λόβρεν και Βίντα δεν υστερούν καθοριστικά σε 
σχέση µε τα άλλα κορυφαία δίδυµα σέντερ µπακ της διοργάνωσης, 
το ίδιο και ο Σούµπασιτς στο τέρµα. Όσο η Αγγλία θεωρούσε ότι το 
1-0 και το γεγονός ότι οι παίκτες της είχαν πολύ περισσότερη διαθέ-
σιµη ενέργεια από τους αντιπάλους τους -που και µεγαλύτεροι σε η-
λικία είναι και στους προηγούµενους γύρους έφτασαν µέχρι τα πέ-
ναλτι για να προκριθούν- τόσο οι Κροάτες αναθαρρούσαν, έµπαιναν 
όλο και πιο πολύ στο παιχνίδι και έψαχναν τη στιγµή τους. Αυτή ήρθε 
χάρη στην έµπνευση του Πέρισιτς. Στη συνέχεια ήταν πολύ δύσκολο 
να µείνει εκτός η οµάδα που και ανώτερη ήταν και πιο έµπειρη και, 
όπως αποδείχτηκε, το ήθελε περισσότερο. 

Βολεύει αµφότερους
Κόντρα στη Γαλλία βέβαια δεν θα είναι το ίδιο. Συνολικά οι Γάλ-
λοι έχουν καλύτερους παίκτες από τους Κροάτες και λειτουργούν υ-
ποδειγµατικά ως οµάδα. ∆εν έχουν δίδυµο σαν το Μόντριτς-Ράκιτς 
στα χαφ αλλά οι Καντέ, Ματουϊντί, Πογκµπά µπορούν να τους «σκά-
σουν», το έκαναν στον Αζάρ και τον Ντε Μπρόινε, οι οποίοι είχαν και 
καλύτερους παίκτες να τους υποστηρίζουν. Οι Γάλλοι έχουν επίσης 
όχι µόνο Γκριζµάν αλλά και Μπαπέ, ο οποίος οδεύει ολοταχώς στο 
να αναδειχθεί καλύτερος παίκτης ενός Παγκοσµίου Κυπέλλου στα 19 
του. Προφανώς αυτό θα κριθεί σε µεγάλο βαθµό και από τον τελικό, 
αλλά πριν από αυτόν δύο είναι οι βασικοί υποψήφιοι, ο Μπαπέ και ο 
Μόντριτς. 

Κάτι που οφείλεται και στον πολύ συντηρητικό τρόπο παιχνιδιού 
του Ντεσάν: δεν αφήνει τους παίκτες του να λυθούν και να ξεδιπλώ-
σουν το δεδοµένα πλούσιο ταλέντο τους, οπότε εκείνος που τραβάει 
το µάτι είναι ο Μπαπέ, ο οποίος κάνει ξεχωριστή σχεδόν κάθε επαφή 
του µε την µπάλα. 

Μια συντηρητική προσέγγιση η οποία δείχνει να βολεύει και την 
Κροατία εν όψει του τελικού: απέναντι σε µία οµάδα συνολικά καλύ-
τερή της και έχοντας φτάσει στα τελευταία 90 ή 120 λεπτά της διορ-
γάνωσης µπορεί να ελπίζει πως σε ένα πολύ κλειστό παιχνίδι η µε-
γάλη κλάση και η θέληση συγκεκριµένων µονάδων της µπορούν να 
κάνουν τη διαφορά.  

  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

ΓΑΛΛΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ
∆ύο εντελώς διαφορετικών προδιαγραφών φιναλίστ µε κοινό 

χαρακτηριστικό την κλάση
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Μ
εγάλο είναι το στοιχηµατικό εν-
διαφέρον και αυτή την εβδο-
µάδα, καθώς διεξάγεται ο µεγά-
λος τελικός του Παγκοσµίου Κυ-
πέλλου ανάµεσα στη Γαλλία και 
την Κροατία, ενώ δράση υπάρχει 

σε Σκανδιναβία και Λατινική Αµερική.

Στην κορυφή του κόσµου η Γαλλία
Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος, 
όπως είναι λογικό, µε τον τελικό του Παγκοσµίου Κυ-
πέλλου. Στη Μόσχα η Γαλλία αντιµετωπίζει την Κροα-
τία. Πανάξια οι δύο οµάδες έφτασαν στον µεγάλο τελικό, 
η Γαλλία ξεπέρασε το εµπόδιο του Βελγίου στην κανο-
νική διάρκεια (1-0), ενώ, από την άλλη, η Κροατία πέταξε 
εκτός συνέχειας την Αγγλία στην παράταση (2-1) και παρ’ 
ότι βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Οι Γάλλοι, εκτός 
του ότι έχουν µία ηµέρα παραπάνω ξεκούρασης από τους 
Κροάτες, έδειξαν απόλυτη σοβαρότητα από τη φάση των 
«8» και µετά, παρουσιάζονται πολύ σοβαροί στα µετόπι-
σθεν και αρκετά επικίνδυνοι ώστε να «σκοτώσουν» ο-
ποιονδήποτε αντίπαλο στην επίθεση. Θεωρούµε ότι δί-
καια προσφέρονται σε αποδόσεις φαβορί οι «τρικολόρ» 
και ο άσος σε απόδοση 2.00 αποτελεί την πρώτη µας ε-
πιλογή.

Κερδίζει η Νόρκεπινγκ
Συνεχίζουµε µε Σουηδία και το παιχνίδι της Νόρκεπινγκ 
κόντρα στη Χάκεν. Οι γηπεδούχοι έµειναν όρθιοι για 
δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στη Στοκχόλµη, αφού µετά 
την ισοπαλία µε την ΑΪΚ Στοκχόλµης (3-3) παραχώρη-
σαν νέα ισοπαλία, αυτή τη φορά µε την Τζουργκάρντεν 
(1-1) στην επανέναρξη του πρωταθλήµατος. ∆ιεύρυναν το 
αήττητο σερί τους στις έξι αγωνιστικές (4-2-0), παρέµει-
ναν στην τρίτη θέση, στο -1 από τη δεύτερη και στο -3 από 
την κορυφή. Από την άλλη, η Χάκεν µπήκε µε το «δεξί» 
στην επανέναρξη του πρωταθλήµατος, κερδίζοντας 3-0 τη 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Σηκώνει την κούπα η Γαλλία

Σούντσβαλ εντός έδρας, εκτός έδρας ωστόσο παρουσιάζει 
τροµερές αδυναµίες (1-1-4) και θα έχει δύσκολο έργο σή-
µερα. Θα κρατήσουµε τον άσο σε απόδοση 2.20.

Περνάµε στην Αµερική και το παιχνίδι της Ατλάντα 
κόντρα στο Σιάτλ. Οι γηπεδούχοι επανήλθαν στα νικη-
φόρα αποτελέσµατα µε το πέρασµά τους από την έδρα της 

Φιλαδέλφεια (0-2), µετρούν µία ήττα στις οκτώ πρό-
σφατες αγωνιστικές (4-3-1) και συνεχίζουν να φιγου-
ράρουν στην κορυφή της Ανατολής. Από την άλλη, το 
Σιάτλ εξακολουθεί να µην µπορεί να βρει εύκολα τα 
πατήµατά του στη φετινή σεζόν, µετράει µία νίκη στις 
πέντε πρόσφατες αναµετρήσεις του (1-2-2). Έχει µείνει 
στο -10 από την «εξάδα» στη ∆υτική Περιφέρεια, δεν 
έχει πολλά περιθώρια για απώλειες, καλείται να βγει 
µπροστά και να επιτεθεί. ∆έχονται συνήθως γκολ στην 
έδρα τους οι γηπεδούχοι, θα κρατήσουµε το Goal/Goal 
σε απόδοση 1.73.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε 
ένα ακόµη παιχνίδι. Συγκεκριµένα, από την Α΄ ∆ανίας, 
η οποία κάνει ντεµπούτο αυτή την εβδοµάδα µε τη δι-
εξαγωγή της πρώτης αγωνιστικής. Το παιχνίδι µε το 
οποίο θα ασχοληθούµε είναι το Νόρτζελαντ - Έσµπι-
εργκ και ως επιλογή θα κρατήσουµε το Νόρτζελαντ -1 
(Ασιατικό Χάντικαπ) σε απόδοση 2.08. 

Goal Tips
* Ταρπέντα - Ίσλοχ (15/07, 14:00): Οι δύο οµάδες έχουν τροµερό 
πρόβληµα στο σκοράρισµα, οι γηπεδούχοι µετρούν 5/6 Under 2.5, ενώ οι 
φιλοξενούµενοι έρχονται από οκτώ διαδοχικά Under 2.5. Αναµένουµε να 
γίνει κλειστό παιχνίδι, το Under 2.5 στη σηµερινή αναµέτρηση προσφέρεται 
σε απόδοση 1.50 και αποτελεί επιλογή.

* Κάλµαρ - Τζουργκάρντεν (15/07, 15:00): Αµφότερες έχουν τροµερή 
έφεση στο σκοράρισµα, οι γηπεδούχοι µετρούν τέσσερα σερί Goal/Goal 
και οι φιλοξενούµενοι τρία διαδοχικά στις πρόσφατες αναµετρήσεις τους. 
Περιµένουµε ένα ανοιχτό παιχνίδι, έτσι θα κρατήσουµε το Goal/Goal σε 
απόδοση 1.88.

* Ντνιεπρ Μογκίλεφ - Γκοριντέα (15/07, 15:45): Αµφότερες δεν έχουν 
καλή σχέση µε τα αντίπαλα δίχτυα, οι γηπεδούχοι έρχονται από 6/7 Under 
2.5 εντός έδρας, ενώ οι φιλοξενούµενοι από 6/7 στις φετινές εξόδους 
τους στο πρωτάθληµα. Μιλάµε για δύο ισοδύναµες οµάδες που έχουν ως 
στόχο την παραµονή στην κατηγορία, έτσι θα κρατήσουµε το Under 2.5 σε 
απόδοση 1.62.

Seri Tips
* Σεούλ - Ουλσάν (15/07, 13:00): Οι φιλοξενούµενοι, εκτός 
από τα εντός έδρας, αποδίδουν καλά και µακριά από την έδρα 
τους, καθώς έρχονται από πέντε σερί παιχνίδια αήττητοι στις 
πρόσφατες εξόδους τους (2-3-0). Μπορούν να πάρουν αποτέλε-
σµα στην έδρα της Σεούλ, το Χ2 (δ.ε.) προσφέρεται σε απόδοση 
1.60 και θα το «τιµήσουµε».

* Γιέγιου - Νταεγκού (15/07, 13:00): Η Γιέγιου παραµένει 
αήττητη στα πέντε τελευταία παιχνίδια της για το πρωτάθληµα 
(3-2-0), φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της κατάταξης και κόντρα 
στην προτελευταία Νταεγκού έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. 
Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.85 και σίγουρα έχει µεγάλη 
αξία.

* Γιελγκάβα - Βαλµιέρα (15/07, 13:00): Οι φιλοξενούµενοι 
είναι η χειρότερη οµάδα της κατηγορίας, δεν έχει ακόµη νίκη 
στο πρωτάθληµα µε ρεκόρ 0-2-11 και δύσκολα θα µπορέσει 
να πάρει κάτι θετικό στην έδρα της Γιελγκάβα. Ο άσος έχει τον 
πρώτο και τον τελευταίο λόγο και σε απόδοση 1.35 είναι µια 
λογική επιλογή.

Head 2 Head
* Ίρτις - Ορνταµπάσι (15/07, 13:00): Οι δύο οµάδες αναµετρήθηκαν 
συνολικά 20 φορές στην έδρα της πρώτης, µε το επιµέρους ρεκόρ να 
είναι 14-2-4. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 2.35 και, αν µη τι άλλο, 
παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον.

* Καϊσάρ - Τοµπόλ Κοστονάι (15/07, 13:00): Η Τοµπόλ Κοστονάι 
έχει θετική παράδοση τα τελευταία χρόνια στο συγκεκριµένο γήπεδο, 
καθώς µετράει απολογισµό 3-2-1 στις έξι πρόσφατες επισκέψεις της. 
Το Χ2 προσφέρεται σε απόδοση 1.40 και αποτελεί επιλογή.

* Σούντσβαλ - ΑΪΚ Στοκχόλµης (15/07, 15:00): Η ΑΪΚ είναι αήττητη 
στις έξι πρόσφατες επισκέψεις της στην έδρα της Σούντσβαλ (3-3-0), 
βρίσκεται στην κορυφή της Αλσβένσκαν και το 2 DNB σε απόδοση 
1.40 είναι ένα καλό στήριγµα.

15/07
13:00 Νόρτζελαντ - Έσµπιεργκ  Νόρτζελαντ -1 (ασ.)  2.08
15:00 Νόρκεπινγκ - Χάκεν 1  2.20
18:00 Γαλλία - Κροατία  1  2.00
21:00 Ατλάντα Γ. - Σιάτλ   Goal/Goal  1.73
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POWEREDBY AUTO

Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

τους προσδώσει μια αισθητική ταυτότητα 
πιο κοντά στη νέα σειρά 90 και την και-
νούργια σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρ-
κας.
Εξωτερικά, η κυριότερη αλλαγή στα νέα 
Volvo V40 και V40 Cross Country αφορά 
τη γρίλια και τα φωτιστικά σώματα, καθώς 
οι προβολείς είναι πλέον σε σχήμα πλα-
γιαστού «T», ενώ ταυτόχρονα διαφορο-
ποιείται και η χρωματική παλέτα.
Στο εσωτερικό υπάρχουν νέες ταπετσαρίες, ένα δίχρωμο δερμάτινο τιμόνι, καθώς και νέες διακοσμητικές 
επιφάνειες αλουμινίου για την κεντρική κονσόλα.
Τα νέα V40 και V40 Cross Country εξοπλίζονται με τα τελευταίας τεχνολογίας κινητήρια σύνολα της οι-
κογένειας Drive-E, με απόδοση από 120 έως και 245 ίππους, σε συνδυασμό με εξαιρετικά χαμηλή κατανά-
λωση και εκπομπές ρύπων που ξεκινούν από μόλις 82 γραμμάρια CO2 το χιλιόμετρο.
Το νέο V40 T3 1.5 Auto των 152 ίππων στην έκδοση εξοπλισμού Kinetic Plus με το στάνταρ αυτόματο κι-
βώτιο έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 22.500 ευρώ. Αντίστοιχα, το V40 Cross Country Dynamic έχει 
προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 26.600 ευρώ.

Η 2Η ΓΕΝΙΆ ΤΟΥ VW TIGUAN ΆΝΆΒΆΘΜΙΣΤΗΚΕ  
ΚΆΙ ΞΕΚΙΝΆ ΆΠΟ € 27.300 ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

Τα ανανεωμένα Volvo V40 και V40 Cross Country ξεκινούν από €22.500

Α
ν παρατηρήσετε το καινούργιο VW Tiguan, θα διαπιστώσετε πως έχει εξελιχθεί ση-
μαντικά σε σχέση με την εξαιρετικά επιτυχημένη 1η του γενιά. Έτσι, λοιπόν, έχει ένα 
πιο SUV look, με ιδιαίτερα αρμονικές αναλογίες και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, 
μεγαλύτερες διαστάσεις αλλά και χαμηλότερο βάρος, χάρη στη χρήση του νέου πλαι-
σίου MQB.
Αλλαγμένο, πιο σύγχρονο και ποιοτικό είναι και το εσωτερικό του, εμφανώς βελτιω-

μένοι εμφανίζονται και οι χώροι τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αποσκευές –το πορτμπαγκάζ κυ-
μαίνεται από 420 έως 1.555 λίτρα–, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες λύσεις διασύνδε-
σης, αλλά και αρκετά από τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, στάνταρ. Μάλιστα η κορυφαία έκδοση 
Exclusive διαθέτει και τον εντυπωσιακό φουλ ψηφιακό πίνακα οργάνων.
Στον δρόμο το νέο Tiguan διαθέτει ένα σαφώς πιο ώριμο οδηγικό προφίλ, καθώς η ανάρτησή του α-
πορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες των δρόμων, ελέγχει ικανοποιητικά τις κινήσεις του αμαξώμα-
τος, περιορίζει τις κλίσεις στις στροφές και συνδυάζεται με ένα καλό σε αίσθηση σύστημα διεύθυνσης.
Από τους ήδη διαθέσιμους κινητήρες ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 1.4 TSI των 150 ίππων 
με τη δυνατότητα απομόνωσης των 2 κυλίνδρων, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, την οποία κα-
ταλαβαίνει κανείς μόνο από την ένδειξη, στα ελληνικά, στο ταμπλό. Η επίσημη μέση κατανάλωσή 
του είναι 5,7 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, ενώ από κει και πέρα μπορεί να συνδυαστεί τόσο με 
το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG με τις 7 σχέσεις και τις γρήγορες αλλαγές όσο και με 
την τετρακίνηση 4Motion.
Η βασική έκδοση βενζίνης του Tiguan είναι η 1.4 TSI των 125 ίππων που ξεκινά από 27.300 ευρώ στην 
εισαγωγική έκδοση εξοπλισμού Active, ενώ η πιο πλούσια, Advance,(από αυτήν ξεκινά η εκδοχή των 
150 ίππων) είναι στα 28.200 ευρώ, μόλις 100 ευρώ λιγότερα από την αντίστοιχη πετρελαιοκίνητη με τον 
1.6 TDI των 115 ίππων –το Tiguan για πρώτη φορά ξεκινά ως diesel από τα 1.600 κυβικά– που θα είναι 
διαθέσιμη στο άμεσο μέλλον. 

To Renault Alaskan είναι το πρώτο αγροτικό στην ιστορία της γαλλικής ε-
ταιρείας, η οποία έχει και μεγάλο κλάδο επαγγελματικών οχημάτων. Η 
βάση του είναι το πλαίσιο και τα μηχανικά μέρη του Nissan Navara, ενώ 

η εμφάνισή του προσδιορίζεται κυρίως από τη νέα μάσκα των Renault. Κάτω από 
το καπό υπάρχει ο diesel 2.3 dCi με τα δύο turbo και απόδοση 160 ή 190 ίππους.
Εκτός από τις πισωκίνητες εκδόσεις θα υπάρξουν και τετρακίνητες με δυνατότητα 
κλειδώματος του πίσω διαφορικού, ενώ η απόσταση του αμαξώματος από το έδα-
φος θα φτάνει μέχρι και τα 23 εκατοστά.
Το νέο Renault Alaskan θα είναι διαθέσιμο αρχικά στην αμερικανική αγορά, ενώ 
στην πορεία θα ακολουθήσουν η Ευρώπη και η Αφρική.

POWEREDBY AUTO

Η νέα ιστοσελίδα της DS Automobiles (http://www.dsautomobiles.gr/) έχει 
δημιουργηθεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογίες του διαδικτύου.

Είναι πλήρως συνδεδεμένη με τα social media, είναι φιλική προς τον 
χρήστη και προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές οθόνες, όπως ο-
θόνες υπολογιστών, tablets και smartphones. Στη νέα ολοκληρω-

μένη ιστοσελίδα της DS Automobiles οι χρήστες μπορούν να δουν όλες τις 
πληροφορίες των μοντέ-
λων DS, όπως, για παρά-
δειγμα, εκδόσεις, κινη-
τήρες, κιβώτια, τεχνολο-
γίες και χρώματα, καθώς 
και να στείλουν αίτημα 
για test drive, προσφορά, 
να κλείσουν ραντεβού 
κ.ά. Επιπλέον, οι χρή-
στες στην ενότητα «O κό-
σμος της DS» έχουν τη 
δυνατότητα να μάθουν 
και να γνωρίσουν την ι-
στορία, την εμπειρία, το 
αγωνιστικό πνεύμα, τις 
καινοτομίες, τις τεχνολο-
γίες και τα νέα της μάρ-
κας DS.

Νέα ιστοσελίδα για τα μοντέλα DS
H VW είναι επίσημα η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία  
στον κόσμο για το 2016

Το νέο Ibiza θα κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά αυτό το καλοκαίρι με όπλο του την αλά Leon σχεδίαση και, όπως 
πάντα, με καλή σχέση αξίας-τιμής.

Τ
ο νέο Seat Ibiza 
είναι το πρώτο μο-
ντέλο του VW 
Group που θα βα-
σιστεί σε μια νέα 
πλατφόρμα, πάνω 

στην οποία θα πατήσουν τα μελλοντικά 
supermini και τα μικρά SUV του ομί-
λου. Τώρα, η 5η γενιά χαρακτηρίζεται 
από φρέσκια σχεδίαση (παρόλο που δεν 
έχει κάτι το ριζοσπαστικό), η οποία πα-
ραπέμπει ευθέως στο Leon, και μια πιο 
ευρύχωρη καμπίνα.
Η τελευταία επιβεβαιώνεται από την 
αύξηση του πλάτους (+8,7 εκ.) και από 
το μακρύτερο μεταξόνιο (+9,5 εκ.), πα-
ρόλο που το νέο Ibiza έχει χαμηλώσει 
(μόλις 1 χλστ.) και κοντύνει (2 χλστ.) ε-
λάχιστα. Ενδεικτικό των μεγαλύτερων 
χώρων είναι το πορτμπαγκάζ, που προ-
σφέρει 63 περισσότερα λίτρα (συνολικά 
355), πάντοτε σε σχέση με το απερχό-
μενο Ibiza.
Οι περισσότεροι κινητήρες προέρχονται 
από την υπάρχουσα γκάμα, περιλαμβά-

νοντας τον τρικύλινδρο 1.0 TSI (με 95 
και 115 ίππους) και τον ντίζελ 1.6 TDI (με 
80, 95 και 110 άλογα), ενώ οι χαμηλότε-
ρες σε ισχύ εκδόσεις συνδυάζονται με 
5άρια μηχανικά κιβώτια (με 6άρια οι ι-
σχυρότερες). Πρεμιέρα στη Seat κάνει ο 
νέος 1.5 TSI των 150 ίππων (διαθέσιμος 
από τα τέλη του 2017) που προαιρετικά 
θα συνδυάζεται και με αυτόματο DSG-7.
Από πλευράς εξοπλισμού, υπάρχουν 
όλα τα νέα συστήματα άνεσης και ασφά-
λειας, με τις βασικές εκδόσεις να έχουν 
touch-screen 5 ιντσών και τις top να δι-
αθέτουν οθόνες 8 ιντσών και σύστημα 
αυτόνομης πέδησης. Οι πλούσιες FR 
και Xcellence εκδόσεις θα έχουν μέχρι 
και φουλ LED προβολείς, ενώ εννοείται 
πως θα υπάρχει πλήρης υποστήριξη για 
smartphones.
Αξιοσημείωτο είναι πως δεν θα υπάρ-
ξει ούτε τρίθυρη ούτε στέισον έκδοση, 
αφού το κενό αυτό θα το καλύψει το ε-
περχόμενο μικρό SUV, το Arona, που 
επίσης θα βασίζεται στην πλατφόρμα 
MQB Α0.

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

Και επισήμως η Toyota έχασε το στέμμα της πρώτης 
εταιρείας αυτοκινήτου σε πωλήσεις στον κόσμο που 
«φορούσε» σερί από το 2012.

Με 10,312 εκατομμύρια πωλήσεις και αύξηση 
κατά 3,8% σε σχέση με το 2015, ο όμιλος 
VW κατάφερε να προσπεράσει την Toyota 

Motors, που σημείωσε 10,213 εκατομμύρια πωλήσεις και 
παρά την αύξηση κατά 0,2% (μαζί με τις Daihatsu, Lexus 
και Hino Motors). Το βάθρο συμπληρώνει η General 
Motors με 9,574 εκατομμύρια 
πωλήσεις, εμφανίζοντας 
πτώση 3,1% (φαντα-
στείτε πως θα ωρύε-
ται ο Τραμπ!).
Α ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ ο 
είναι πως η δύ-
ναμη και των δύο 
εταιρειών βρί-
σκεται κυρίως 
εκτός Ευρώπης. 
Η μεν Toyota (με 
την Daihatsu κ.ά.) 
έχει εστιάσει κυρίως 
στις πωλήσεις στην Α-
μερική με οπλαρχηγό το 

σεντάν Camry. Από την άλλη, η επιτυχία της VW βασί-
ζεται κυρίως στη μεγάλη ζήτηση σε SUV, ενώ οι Γερμα-
νοί έκαναν πολλά για να πετύχουν μια αύξηση της τάξης 
του 12,2% στην αγορά της Κίνας, που δεν την άγγιξε το 
dieselgate.
Η ιαπωνική εταιρεία, ωστόσο, αντιμετωπίζει έναν 
«εχθρό» που δεν αναμενόταν, τον Ντόναλντ Τραμπ και 
τις εξαγγελίες του, οι οποίες έχουν φρενάρει τις πωλή-
σεις στις ΗΠΑ. Όπως μάλιστα αναφέρουν ειδικοί αναλυ-
τές, ο Τραμπ είναι μεγαλύτερος εχθρός από την VW για 
την Toyota, καθώς η γερμανική εταιρεία δεν έχει τόσο 
μεγάλα ανοίγματα στην αγορά των ΗΠΑ.

Η αγορά των ΗΠΑ, πάντως, αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
κρίσιμη για όλους τους κατασκευαστές, καθώς αν η 

αναστάτωση που δημιουργούν οι εξαγγελίες του 
Τραμπ συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια 

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

Ασία συνεχίσουν με 
τον ίδιο ρυθμό), 
οι αναλυτές εκτι-
μούν ότι δύσκολα 
η VW θα χάσει 

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

Το σημαντικό άνοιγμα της Ford σε Ευρώπη αλλά και σε 
περισσότερες από 140 αγορές ανά τον πλανήτη, η ύ-
παρξη ενός μικρότερου κινητήρα 2,3 λίτρων και, φυσι-
κά, η εμφάνιση και ο χαρακτήρας της τελευταίας γενιάς 

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

μονάδων είναι πραγματικά εξωπραγματικό για ένα αμερι-
κανικό muscle car. Από αυτά, περισσότερα από 45.000 
πωλήθηκαν εκτός ΗΠΑ, ποσοστό που για φέτος υπολογί-
ζεται να ξεπεράσει το 30% των συνολικών πωλήσεων.

Αξίζει να αναφερθεί πως ακόμα και στη δοκιμαζόμενη 
από την κρίση, μικρή ελληνική αγορά, πέρυσι πωλήθηκαν 
39 μονάδες, περισσότερες δηλαδή από το άθροισμα όλων 
των Audi TT (7), Porsche 911/ Cayman/ Boxster (1/1/2), 
BMW i8 (6), VW Scirocco (11), Audi R8 (1), BMW Z4 (4) και 
Mercedes SLK (1). Η Mustang, όπως φαίνεται, έχει το δικό 
της ρεύμα και μια πορεία σταθερά ανοδική, τόσο σε οπα-
δούς όσο και σε αγοραστές.

Με πωλήσεις που πέρυσι ξεπέρασαν 
τις 150.000 μονάδες, η Mustang είναι και 
επίσημα το Νο1 σε πωλήσεις σπορ 
μοντέλο παγκοσμίως.

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

Το εγχείρημα έλαβε χώρα στο Παρίσι, όπου μία 
Cayenne S Diesel με 385 άλογα έσυρε επί 42 
ολόκληρα μέτρα το τεράστιο αεροπλάνο των 73 
μέτρων και των 285 τόνων!

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

Για χάρη του βιβλίου Guinness, αλλά και για σημαντικούς εμπο-
ρικούς λόγους (το φορτίο έλξης είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέγε-
θος για τις πωλήσεις στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες), η 
Porsche έβαλε μία Cayenne να σύρει το μεγαλύτερο εμπορικό 

αεροπλάνο, το A380 της Airbus.
Η S Diesel με την απίστευτη ροπή των 850 Νm πήρε το ρεκόρ από 

ένα Nissan Patrol, που είχε σύρει ένα cargo αεροπλάνο βάρους 170 
τόνων, και έφερε και πάλι την κορυφαία επίδοση στο γκρουπ VW, το 
οποίο, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, με ένα Touareg V10 
TDI είχε σύρει ένα Βoeing 747 βάρους 155 τόνων. Η μόνη μετατροπή 
που είχε το συγκεκριμένο όχημα ήταν η ενίσχυση στον κοτσαδόρο, 
κάτι εντελώς φυσιολογικό, δεδομένου του φορτίου που κλήθηκε να 
σύρει. Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι το ρεκόρ 
επαναλήφθηκε με μία Cayenne Turbo S με τα 570 άλογα και λίγο πιο 
χαμηλή ροπή, στα 800 Νm. Και πάλι τα πράγματα εξελίχθηκαν ομαλά, 
και αφού τελείωσε η διαδικασία, η Cayenne επέστρεψε στην Αγγλία, 
απ’ όπου είχε φτάσει οδικώς, δίχως να παρουσιάζει απολύτως κανένα 
πρόβλημα. Η επίδοση καταγράφηκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness 
και σίγουρα δημιουργεί τις επιθυμητές εντυπώσεις στο αγοραστικό κοι-
νό του SUV της Porsche σε αγορές που πέρα από τους χρόνους στο 
Νίρμπουργκρινγκ (όπου η Turbo S παραμένει «βασίλισσα») κοιτάζουν 
με εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον και πιο πρακτικά θέματα, όπως το φορτίο 
που μπορεί να σύρει ένα τετρακίνητο. Έστω κι αν αυτό έχει τα σήματα 
της Porsche και όλη την ξεχωριστή φιλοσοφία της μάρκας.

Μία Lamborghini Murciélago είχε παραχωρηθεί στο περιο-
δικό EVO για μία δοκιμή μακράς διαρκείας, τα γνωστά 
long-terms (ξέρετε, στη Βρετανία τα supercars στα μεγάλα 
περιοδικά είναι κάτι σαν τα φιεστάκια για εμάς). Στη συνέ-

χεια η εν λόγω Murciélago πέρασε στα χέρια του Simon George, ενός 
από τους συντάκτες του περιοδικού, που τη χρησιμοποιούσε καθημε-
ρινά (ακόμη και ως ενοικιαζόμενο σε track-days που οργάνωνε η ε-
ταιρεία του), κάνοντας εκείνη την εποχή περίπου 1.000 χιλιόμετρα την 
εβδομάδα. Έτσι, μέχρι σήμερα η Murciélago έχει περίπου 400.000 χι-
λιόμετρα στο κοντέρ της (μαζί με τα χιλιόμετρα στην πίστα, κάπου 90 
εκδηλώσεις τον χρόνο) και μετά από έναν πρόχειρο απολογισμό ο 
Simon υπολόγισε με μια μίνιμουμ κατανάλωση στα 20 λίτρα / 100 χλμ. 
πως ο V12 είχε ρουφήξει περισσότερα από 150.000 δολάρια σε αμόλυ-
βδη. Σε όλα αυτά συνυπολόγισε πως άλλαξε 14 φορές λάστιχα (1.000 
ευρώ τη φορά), τακάκια και δίσκους κάθε 25.000 χιλιόμετρα (1.200 
ευρώ τη φορά), ενώ 8 φορές άλλαξε δίσκο συμπλέκτη. Στα 13 χρόνια 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τα σέρβις του κινητήρα κόστισαν περί-
που 60.000 ευρώ, η ασφάλεια και τα τέλη κυκλοφορίας περίπου 22.000 
ευρώ, ενώ γενικότερα το συνολικό κόστος ξεπέρασε τα 450.000 ευρώ 
(μαζί με κάποιες αναμενόμενες ζημιές), σύμφωνα πάντα με τον Simon. 
Αναμφίβολα πρόκειται για μία από τις πιο δουλεμένες Lambo, η οποία 
με το ιστορικό αυτό με το ζόρι θα πιάσει 70.000 ευρώ. Το κόστος μπορεί 
να ακούγεται εξωφρενικό, από την άλλη όμως ο Simon το χάρηκε με 
την ψυχή του…

Τι κόστος χρήσης είχε μία 
Lamborghini Murciélago που 
έκανε 400.000 χιλιόμετρα;
Άντε και με κάποιον μαγικό τρόπο σού χάριζαν 
μία Murciélago. Πόσα χρήματα θα χρειαζόσουν 
αν έκανες μαζί της περίπου 1.000 χιλιόμετρα την 
εβδομάδα;

Γιατί έπεσαν οι πωλή-
σεις ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων στη Δανία;
Στη Δανία καταγράφηκε ραγδαία πτώση 
των EV πωλήσεων κατά 60,5% μετά την 
κατάργηση των φοροαπαλλαγών και της 
πριμοδότησης για την απόκτησή τους.

Σε μια περίοδο έξαρσης σχετικά με την ηλεκτροκίνηση τα EV 
μοντέλα ανεβαίνουν συνεχώς σε ποσοστιαίες μονάδες (ακόμη 
έχουμε καιρό για να τα δούμε να κυριαρχούν στους δρόμους), 

Ανανέωση και νέος ντίζελ για το 
Peugeot 308 Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε για το μικρομεσαίο της γαλλι-

κής εταιρίας. Η Peugeot παρουσίασε στοιχεία και φωτογρα-
φίες γύρω από το ανανεωμένο 308, το οποίο δεν περιορίζεται 
σε στιλιστικές αλλαγές. Η σημαντικότερη, ίσως, προσθήκη έχει 

να κάνει με την έλευση του νέου κινητήρα 1.6 BlueHDi 130 S&S, που το-
ποθετείται για πρώτη φορά σε μοντέλο του ομίλου. Αυτός έρχεται να α-
ντικαταστήσει τον 1.6 BlueHDi 120 S&S, φέροντας περισσότερες από 200 
πατέντες! Όπως εύκολα προκύπτει από την ονομασία του, η ισχύς που 
αποδίδει είναι 130 ίπποι, ενώ η κατανάλωσή του έχει μειωθεί κατά 6%.

Βελτιώσεις υπάρχουν και στους βενζινοκινητήρες και συγκεκρι-
μένα στον 1.2 PureTech 130 S&S. Αυτός θα καταναλώνει 4% λιγότερο 
καύσιμο και παράλληλα θα εκπέμπει λιγότερα καυσαέρια χάρη στην 
ενσωμάτωση ενός φίλτρου μικροσωματιδίων, ενός νέου καταλύτη, στη 
χρήση υλικών με υψηλότερη θερμική αντοχή και στη βελτιστοποίηση 
της θερμοκρασίας των αερίων της καύσης. Σε σχέση με το 308 GT, με 
τον diesel των 180 ίππων, αποκτά ένα καινούργιο αυτόματο κιβώτιο 8 
σχέσεων, ελαφρύτερο κατά 2 κιλά και συνάμα 7% πιο οικονομικό από 
το υπάρχον, εξάρι κιβώτιο.

Η κορυφαία έκδοση του 308, GTI, διαθέτει ισχύ 270 ίππων και επιτα-
χύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 6 δλ. Πατάει σε τροχούς 19 ιντσών, 
ενώ εφοδιάζεται με αρκετά καλούδια, όπως ένα Torsen διαφορικό πε-
ριορισμένης ολίσθησης, κόκκινες δαγκάνες φρένων με χορταστικά δι-
σκόφρενα 380 χλστ. μπροστά και 268 χλστ. πίσω, ελαστικά Michelin Pilot 
Super Sport και έναν νέο χρωματισμό, δύο τόνων.

Όσο για τις υπόλοιπες εκδόσεις, σε αυτές συναντάμε πλέον όλα τα 
σύγχρονα ηλεκτρονικά βοηθήματα που είδαμε στα 3008 και 5008, όπως 
τα Active Safety Brake, Distance Alert, Active Lane Departure Warning 
και Driver Attention Warning. Επιπροσθέτως, το ανανεωμένο 308 φέρει 
στον πίνακα οργάνων ενδείξεις για τα όρια ταχύτητας, καθώς και ένα 
adaptive cruise control το οποίο έχει τη δυνατότητα πλήρους ακινητο-
ποίησης του αυτοκινήτου.

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

με τους κατασκευαστές (κυρίως τους γερμανικούς) να επενδύουν 
πολλά στην ηλεκτροκίνηση. Ωστόσο, ανάμεσα στα πολλά υπάρχει 
και ένα μεγάλο θέμα, αυτό του κόστους, με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αυτό της Δανίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.

Πρόσφατα ο Δανός πρωθυπουργός Λαρς Λόκε Ράσμουσεν –
λόγω αναγκών του προϋπολογισμού– εξήγγειλε την κατάργηση 
των οικονομικών κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινή-
των, με αποτέλεσμα οι EV πωλήσεις να κατακρημνίζονται στο 61% 
το πρώτο τρίμηνο του 2017 (σε σχέση με το προηγούμενο περσινό). 
Από την άλλη και σύμφωνα με στοιχεία του ACEA (Ένωση Ευρω-
παίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), στη Γερμανία και στη Σουη-
δία παρατηρήθηκε αύξηση έως 80%, όταν η μέση ζήτηση για τα EV 
στην Ε.Ε. κυμαίνεται περίπου στο 30%. Όπως φαίνεται, το κατανα-
λωτικό κοινό προτίθεται να αγοράσει «πράσινα» ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα, αλλά δεν φαίνεται διατεθειμένο να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην 
τσέπη. Λογικό, δεν νομίζετε;

O Wankel συμπλήρωσε 
50 χρόνια ιστορίας
«Η ιστορία δεν έχει ακόμα τελειώσει. 
Χωρίς τον περιστροφικό κινητήρα πιθανόν 
να μην υπήρχε η Mazda και χωρίς τη 
Mazda δεν θα υπήρχε σε παραγωγή ο 
Wankel για 50 χρόνια».

Αυτό αναφέρεται σε γιγαντιαίο αφιέρωμα που περιλαμβάνεται 
σε επίσημο εταιρικό περιοδικό της Mazda, η οποία, όπως φαί-
νεται, δεν έχει παρατήσει την εξέλιξη του περιστροφικού κινη-

τήρα. Μισό αιώνα πίσω στον χρόνο, η ιαπωνική μάρκα είχε παρουσιά-
σει το Cosmo Sport, το οποίο κατασκευάστηκε σε μόλις 1.176 μονάδες 
και πωλήθηκε στο εξωτερικό με την ονομασία 110S. Η παραγωγή δι-
ήρκησε πέντε χρόνια και ο Wankel με τους δύο ρότορες των 982 κ.εκ. 
απέδιδε 110 άλογα (σούπερ απόδοση για εκείνη την εποχή, αργότερα 
εμφανίστηκε και ισχυρότερη έκδοση με 130 ίππους).

Η Mazda είχε δυσκολευτεί πολύ να διατηρήσει τον εμβληματικό 
της κινητήρα μέχρι και το RX8, αλλά όλα δείχνουν πως οι Ιάπωνες δεν 
έχουν πει τον τελευταίο τους λόγο, έχοντας ήδη παρουσιάσει το εντυ-
πωσιακό πρωτότυπο RX-Vision. Αξιοσημείωτο είναι πως η εταιρεία έχει 
κατασκευάσει συνολικά πάνω από 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα με αυτό 
το μοτέρ, ενώ ορόσημο στην ιστορία της ήταν η νίκη στο Λε Μαν το 1991 
με το απίστευτο 787Β. Εμείς, πάντως, αναμένουμε με ανυπομονησία την 
επιστροφή τόσο του Wankel όσο και της Mazda στην ελληνική αγορά.

To C3 Aircross είναι το καινούργιο μικρό 
SUVτης Citroën, που θα παρουσιαστεί ε-
πίσημα στην έκθεση της Φρανκφούρτης, 

θα αρχίσει να πωλείται τον Νοέμβριο και θα 
διεκδικήσει το δικό του μερίδιο σε μία ιδιαί-
τερα δημοφιλή και αναπτυσσόμενη κατηγορία.

Η αισθητική του ακολουθεί μια νεανική 
και μοντέρνα λογική, υιοθετώντας αρκετά 
από τα στοιχεία που έχουν εμφανιστεί στα 

μοντέλα της εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Ναι, βασίζεται στο C3, αλλά 
διαφοροποιείται σε σχέση με αυτό αρκετά στο εμπρός μέρος, με νέας 
σχεδίασης προβολείς και προφυλακτήρες, ενώ η πιο χαρακτηριστική 
διαφορά είναι η απουσία των airbumps. Παράλληλα, η Citroën έδωσε 
μεγάλη έμφαση στην πρακτικότητα, εξασφαλίζοντας χώρο αποσκευών 
που κυμαίνεται από 410 έως 1.289 λίτρα με τα πίσω καθίσματα ανα-
διπλωμένα.

Το χαριτωμένο αμάξωμα, που προσφέρει πολλές δυνατότητες ε-
ξατομίκευσης, συνδυάζεται με ένα εξίσου νεανικό σαλόνι με αρκετούς 

χώρους και βελτιωμένα υλικά. Στο κέντρο της κονσόλας βρίσκεται μία 
οθόνη αφής 7 ιντσών, η οποία λειτουργεί ως το κέντρο του infotainment, 
τα Android Auto και Apple Car Play εξασφαλίζουν την εύκολη διασύν-
δεση smartphones, ενώ υπάρχει μέχρι και Head-Up Display.

Φυσικά το C3 Aircross εφοδιάζεται με όλα τα τελευταίας γενιάς συ-
στήματα ασφάλειας της Citroën, από το Lane Departure και το αυτόνομο 
φρενάρισμα ανάγκης μέχρι την ειδοποίηση για το «νεκρό σημείο» στους 
καθρέπτες και το σύστημα αναγνώρισης της κόπωσης του οδηγού.

H κίνηση θα μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς με τη βοήθεια και 
του συστήματοςGrip Control με τα τέσσερα προγράμματα (Sand, AllRoad, 
Snow και ESPOff), ενώ θα διαθέτει και Hill Descent.

Σε ό,τι αφορά τους κινητήρες, θα υπάρχουν ο τρικύλινδροςPureTech 
βενζίνης των 1.200 κυβικών με 82, 110 και 130 ίππους, καθώς και ο 
diesel 1.6 ΒlueHDi με 100 και 120 ίππους.

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV 
της Citroën, το C3 Aircross

Stop στα σπορ μοντέλα από 
την Peugeot
H γαλλική εταιρεία φαίνεται αποφασισμένη να σταματήσει την εξέλιξη σπορ μο-

ντέλων και να εστιάσει σε αυτοκίνητα και κατηγορίες που θα την οδηγήσουν 
στη μεγαλύτερη δυνατή εξάπλωση και στα περισσότερα κέρδη.

Η εξαγορά της Opel από την Peugeot ήταν, όπως όλα δείχνουν, η αφορμή 
για την αλλαγή στρατηγικής της εταιρείας. Μια αλλαγή που διατυπώθηκε από τον 
Jean-Philippe Imparato, τον επικεφαλής της, που σε συνέντευξή του στο βρετα-
νικό «Autocar» είπε ότι σκοπεύει να εστιάσει στην παγκόσμια εξάπλωση της ε-
ταιρείας παρά στα γρήγορα αλλά «ειδικά» μοντέλα.

Παράλληλα, και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γαλλική εται-
ρεία ετοιμάζει για την επόμενη χρονιά τον αντικαταστάτη του 508, ενώ δεν απο-
κλείεται να μπει και στην κατηγορία των pick-up.

Πάντως, το αφεντικό της Peugeot δεν απέκλεισε την κατασκευή σπορ μο-
ντέλων κάποια στιγμή στο μέλλον, λέγοντας πως «αν γίνει, θα το κάνουμε με τον 
σωστό τρόπο. Όχι με ένα καινούργιο RCZ, αλλά με ένα αυτοκίνητο που θα μπο-
ρούσε να κάνει το ρεκόρ γύρου στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ».

Η 8η γενιά του δημοφιλούς Ford Fiesta βρίσκεται προ των 
πυλών και φέρνει μαζί της νέες εκδόσεις, πλούσιο στάνταρ 

εξοπλισμό και τεχνολογίες που συνήθως συναντάμε σε μεγα-
λύτερες κατηγορίες. Η εταιρεία υπόσχεται παράλληλα πως το 
νέο Fiesta θα αποτελέσει σημείο αναφοράς ως προς την οδική 
συμπεριφορά, ενώ μία σημαντική λεπτομέρεια είναι η εργο-
στασιακή εγγύηση 8 ετών Ford Protect.

Η γκάμα ξεκινά από τα 12.990 ευρώ, με την τρίθυρη έκ-
δοση Trend (13.536 ευρώ για το πεντάθυρο) των 1.100 κυβι-
κών και των 85 ίππων. Στον εξοπλισμό της υπάρχουν 6 αερό-
σακοι, ESC & TCS, Hill Start Assist, συστήματα ελέγχου πίεσης 
ελαστικών, υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, περιορισμού 
της ταχύτητας, καθώς και οι βασικές ηλεκτρικές ευκολίες. Στο 

Το νέο Ford Fiesta ξεκινά από τις 12.990 ευρώ
ίδιο επίπεδο εξοπλισμού διατίθεται και ο diesel των 1.500 κυ-
βικών και των 85 ίππων.

Για την έκδοση με τον 1.0 EcoBoost των 100 ίππων η τιμή 
ορίζεται από τα 14.289 ευρώ για την τρίθυρη και από τα 14.804 
ευρώ για την πεντάθυρη εκδοχή. Η βασική έκδοση εξοπλισμού 
εδώ είναι η Business, με επιπλέον στοιχεία το infotainment 
σύστημα SYNC3, με οθόνη 6,5 ιντσών, την κάμερα οπισθοπο-
ρείας, τους αισθητήρες παρκαρίσματος και το cruise control.

Ο diesel των 1.500 κυβικών και των 120 ίππων διατίθε-
ται σε τρεις, ιδιαίτερα πλούσιες, εκδόσεις εξοπλισμού, τις ST-
Line, Titanium και Vignale, με τιμές που ξεκινούν από τα 16.880 
ευρώ για την τρίθυρη και από τα 17.395 ευρώ για την πεντά-
θυρη εκδοχή.

Το νέο Volvo XC60, το πλέον αναμενόμενο μοντέλο της χρονιάς, βρίσκεται ήδη στη 
χώρα μας, ενώ η Volvo Car Hellas ανακοίνωσε τις προτεινόμενες τιμές λιανικής 
για το νέο της μοντέλο, το οποίο στο λανσάρισμά του διατίθεται αποκλειστικά σε 
τετρακίνητες (AWD) εκδόσεις.

Οι τιμές ξεκινούν από 53.490 ευρώ, τόσο για την πετρελαιο-
κίνητη D4 έκδοση των 190 ίππων όσο και για τη βενζινοκί-
νητη T5 έκδοση των 254 ίππων. Η diesel D5 των 254 ίππων 
ξεκινά από 56.030 ευρώ, ενώ η T6 (βενζίνης) των 320 ίππων 

κοστολογείται στα 55.975 ευρώ.
Η κορυφαία plug-in υβριδική Τ8 των 407 ίππων κοστίζει από 62.780 

ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις εξοπλισμού, η Volvo ακολουθεί 
την ίδια, πολύ επιτυχημένη στρατηγική που παρουσίασε στη σειρά 90. 
Σύμφωνα με αυτήν, λοιπόν, το XC60 διατίθεται στην ήδη πολύ πλούσια 
εξοπλισμένη έκδοση Momentum, που υπερκαλύπτει τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες του υποψήφιου αγοραστή. Αν όμως επιθυμεί να έχει το 
αυτοκίνητό του μια πιο σπορ αίσθηση και στιλ, τόσο εξωτερικά όσο και 
εσωτερικά, ιδανική επιλογή αποτελεί η έκδοση R-Design. Αν, πάλι, 

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

προτεραιότητα είναι η απόλαυση μιας ακόμα πληρέστερης αίσθησης 
πολυτέλειας, τότε η ιδανική έκδοση είναι η Inscription. Φυσικά, υπάρχει 
διαθέσιμος και επιπλέον προαιρετικός εξοπλισμός, για να αποκτήσει 
το XC60 μια ακόμα πιο έντονη προσωπική σφραγίδα του κατόχου του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου 
ανήκουν και οι δύο από τις τρεις νέες τεχνολογίες άνεσης και ασφά-
λειας που παρουσιάζει η Volvo στο νέο XC60 –το πρωτοποριακό σύ-
στημα αποφυγής συγκρούσεων City Safety και το Oncoming Lane 
Mitigation (σύστημα αποφυγής οδήγησης στο αντίθετο ρεύμα), ενώ 
το σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (BLIS) είναι προαιρετικό–, 
καθιστώντας το ίσως το ασφαλέστερο αυτοκίνητο που κατασκευά-
στηκε ποτέ. Κοινό τους χαρακτηριστικό, η ενεργή υποβοήθηση στο 
σύστημα διεύθυνσης.

Νέες, μοναδικές 
καλοκαιρινές 
προσφορές στα 
μοντέλα της Nissan
Με τις νέες, μοναδικές καλοκαιρινές 
προσφορές στα μοντέλα της Nissan 
οι υποψήφιοι αγοραστές αυτοκινήτου 
δεν έχουν καμία δικαιολογία για να μην 
επισκεφθούν μια έκθεση της μάρκας.

Συγκεκριμένα, η Nissan προσφέρει τα δημοφι-
λήPULSAR και QASHQAI με προνομιακό επι-
τόκιο χρηματοδότησης 5,9%, δυνατότητα μηδε-
νικής προκαταβολής και διάρκεια αποπληρω-

μής από 12 έως 84 μήνες. Επιπροσθέτως και ειδικά για 
το QASHQAI, η Nissan «επιφυλάσσει» εκπλήξεις, με ξε-
χωριστές δελεαστικές επιλογές που σίγουρα θα… προ-
βληματίσουν.

Παράλληλα, μοντέλα όπως τα X-TRAIL και NAVARA 
προσφέρονται σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, ενώ και το 
ολοκαίνουριο MICRA είναι σίγουρο πως θα εκπλήξει ευ-
χάριστα με τις διαθέσιμες εκδόσεις του, αλλά και το πα-
κέτο τιμών που το συνοδεύει.

Οι συγκεκριμένες καλοκαιρινές προσφορές αφο-
ρούν συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων και ισχύουν 
μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Και επειδή όταν πρόκειται για ένα μοντέλο Nissan 
με τόσα προνόμια δεν χωρούν… δεύτερες σκέψεις, οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον πλησι-
έστερο επίσημο έμπορο Nissan ή το www.nissan.gr 
για να «διανύσουν» πολλά και συναρπαστικά καλοκαι-
ρινά χιλιόμετρα!

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

Η Honda ετοιμάζεται να αποκαλύψει το CR-V Hybrid 
Prototype στην έκθεση της Φρανκφούρτης, προαναγ-
γέλλοντας το πρώτο ηλεκτροκίνητο SUV της στην Ευ-
ρώπη. Παράλληλα, το ανανεωμένο στιλ του δίνει τα 

πρώτα στοιχεία για την προσεχή γενιά CR-V ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών. Πιο φαρδύ, πιο ψηλό και πιο μακρύ από τον προκά-
τοχό του, το Hybrid Prototype του νέου CR-V είναι ανανεωμένο 
αισθητικά, με φαρδύτερο στήσιμο που ορίζεται από διευρυμέ-
νους και μυώδεις θόλους των τροχών.

Από πλευράς κινητήρων η 8η γενιά CR-V θα λανσαριστεί 
μέσα στο 2018 με το νέο 1.5 VTEC Turbo (με χειροκίνητο 6άρι ή 
CVT κιβώτιο) για να αντιμετωπίσει μοντέλα όπως το VW Tiguan. 
Αργότερα θα ακολουθήσει η νέα υβριδική διάταξη με δύο ηλε-
κτροκινητήρες i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive, ένας για κί-
νηση και ένας ως γεννήτρια) που συνδυάζονται με έναν ηλε-
κτροκινητήρα, έναν 2.0L i-VTEC τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 
κύκλου Atkinson. Σύμφωνα με τη Honda, το σύστημα i-MMD 
καθορίζει τη χρήση καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας με τον 
πιο αποδοτικό τρόπο, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ο οδη-
γός να επιλέγει μεταξύ των τριών προγραμμάτων οδήγησης, EV 
Drive, Hybrid Drive και Engine Drive.

Στο EV Drive ο ηλεκτροκινητήρας αντλεί ενέργεια αποκλει-
στικά από τις μπαταρίες, προσφέροντας οδήγηση μηδενικών 
ρύπων. Στο Hybrid Drive ο βενζινοκινητήρας παρέχει ισχύ στον 
ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια, που με τη σειρά του τροφοδοτεί με 
ισχύ στον ηλεκτροκινητήρα. Στο πρόγραμμα αυτό η περίσσεια 
ενέργειας από τον βενζινοκινητήρα επιστρέφει μέσω της γεν-
νήτριας για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Στο Engine Drive 
οι τροχοί κινούνται απευθείας από τον βενζινοκινητήρα με μια 
«on-demand» στιγμιαία αύξηση μέγιστης ισχύος από τον ηλε-
κτροκινητήρα. Αξιοσημείωτο είναι πως η Honda πήρε την από-
φαση να μην υπάρξει έκδοση diesel στο νέο Honda CR-V (σε α-
ντίθεση με το Civic) με στόχο την προώθηση της υβριδικής.

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

H γαλλική εταιρεία βρίσκεται με επιτυχία εδώ και 40 χρό-
νια στην αιχμή των εξελίξεων της Formula 1, στο σημα-
ντικότερο και το πιο απαιτητικό πεδίο της αυτοκινητικής 
προόδου στον πλανήτη.

Στις 16 Ιουλίου 1977 η Renault λαμβάνει μέρος στο πρώτο Grand 
Prix της ιστορίας της, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά 
και επιτυχημένη πορεία της, η οποία χρονολογείται από τα πρώτα 
κιόλας χρόνια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια των 
επόμενων δεκαετιών η Renault συμμετέχει με επιτυχία σε κάθε 
μορφή αγώνων, σε ράλι, αγώνες αντοχής, αγώνες κατάρριψης ρεκόρ.

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

1, την απόλυτη μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ήταν μονό-
δρομος. Στις τέσσερις δεκαετίες που πέρασαν από το 1977, η φιλό-
δοξη και διαρκής δέσμευση της Renault για τη Formula 1 χαρα-
κτηρίζεται από μια έξυπνη, πρωτοποριακή προσέγγιση και προ-
σήλωση στην τεχνολογία, εξελίσσοντας τα μονοθέσιά της πάντα με 
στόχο την κορυφή.

Έτσι, η μακρά λίστα με νίκες που κοσμούν την ιστορία της είναι 
αποτέλεσμα αξιοζήλευτων καινοτόμων ρεκόρ στους τομείς της α-
εροδυναμικής, των σασί και των κινητήρων, όπως ο πρώτος turbo 
κινητήρας με τον οποίο κέρδισε το γαλλικό GP του 1979.

Με 12 πρωταθλήματα κατασκευαστών, 11 οδηγών, 170 νίκες με 
24 διαφορετικούς πιλότους και 481 podiums, η Renault είναι σή-
μερα ένας ισχυρός παίκτης στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κόσμο 
τόσο του μηχανοκίνητου όσο και του ηλεκτροκίνητου αθλητισμού 
με τη νεοσύστατη Formula E, όπου ήδη κυριαρχεί με δύο παγκό-
σμιους τίτλους στα δύο πρώτα χρόνια του θεσμού.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το νέο Seat Ibiza 
με προνομιακό επιτόκιο μόλις 3,9%

Με ένα νέο, προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα έρχεται 
να ενισχύσει περαιτέρω το εμπορικό λανσάρισμα του νέου 
Seat Ibiza η Tεχνοκάρ. Σε συνεργασία με τη Volkswagen 
Financial Services και με ισχύ από 04/09/2017, με το νέο 

επιδοτούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα χαμηλού επιτοκίου η από-
κτηση του νέου Seat Ibiza γίνεται πιο εύκολη από ποτέ.

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου προγράμματος είναι το ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό επιτόκιο, που διαμορφώνεται σε μόλις 3,9% (+0,6% ει-
σφορά), από τα χαμηλότερα που προσφέρονται σήμερα στην αγορά. H 
ελάχιστη προκαταβολή του προγράμματος ορίζεται σε 30%, ενώ η δι-
άρκεια της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 48 μήνες.

Η δόση που προκύπτει για τον υποψήφιο πελάτη με το νέο πρό-

γραμμα ξεκινά από μόλις 198 ευρώ τον μήνα για την έκδοση Ibiza 1.0 
Reference 75 hp.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κάλυψη 
Προστασίας Αποπληρωμής Δανείου, ενώ συνδυάζεται υποχρεωτικά 
με κατ’ ελάχιστο εξάμηνη ασφάλιση του αυτοκινήτου με πληρωμή από 
τον πελάτη στο πρόγραμμα Auto Protection, που περιλαμβάνει: αστική 
ευθύνη προς τρίτους, οδική βοήθεια από ατύχημα – All Help, ιατρική 
υποστήριξη, αστική ευθύνη εντός πορθμείου, αστική ευθύνη ρυμουλ-
κούμενου, αστική ευθύνη πυρός, προστασία αποπληρωμής δανείου / 
ατύχημα ιδιοκτήτη, ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, πυρός / τρομοκρα-
τικές ενέργειες, πυρός από στάσεις και απεργίες, ολική κλοπή, αυτοκί-
νητο αντικατάστασης (σε περίπτωση κλοπής), εγγύηση αξίας.

Μπορεί ο γερμανικός Όμιλος της Volkswagen να ήταν φαβορί για την πρώτη θέση των παγκό-
σμιων πωλήσεων του 2017, ωστόσο ο γαλλοϊαπωνικός των Renault-Nissan έκανε τελικά 
την έκπληξη και αναρριχήθηκε στην κορυφή για τη χρονιά που μας πέρασε.

Ο Όμιλος Renault-Nissan-Mitsubishi σημείωσε συνολικές πωλήσεις 10,61 εκατομμυ-
ρίων οχημάτων. Από αυτά, τα 5,82 εκατομμύρια αντιστοιχούν στη Nissan, τα 3,76 στη Renault και τα 1,03 
εκατομμύρια στη Mitsubishi.

Η διαφορά, πάντως, από τον Όμιλο της Volkswagen είναι σχετικά μικρή, μόλις 70.000 μονάδες, καθώς 
ο τελευταίος έφτασε τα 10,53 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Στην τρίτη θέση η Toyota με πωλήσεις 10,20 εκα-
τομμυρίων οχημάτων.

Για τον Όμιλο της Renault-Nissan αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό το ζητούμενο από την εξαγορά ενός 
μεριδίου της Mitsubishi. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Carlos Ghosn, πέρα από 
την πρώτη θέση, υπάρχει πάντα το πλεονέκτημα της κλίμακας. Ο στόχος, άλλωστε, είναι η αύξηση των 
πωλήσεων το 2022 στα 14 εκατομμύρια οχήματα, με παράλληλη μείωση των εξόδων κατά 10 δισ. ευρώ. 
Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί χάρη στην κοινή χρήση ανταλλακτικών, πλαισίων, στη μεταφορά τε-
χνογνωσίας και σε μία ακόμη σειρά οικονομιών κλίμακας, τις οποίες εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια 
σχεδόν όλοι οι όμιλοι.

O Όμιλος Renault-Nissan-Mitsubishi 
πρώτος στις πωλήσεις για το 2017

Για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές ενέργειες για τα μο-
ντέλα της Honda:
• Νέα μειωμένη τιμή κατά €4.325 για το Honda Civic 4D 1.5 Comfort, €22.575 από €26.900
• Όφελος πελάτη €1.000 για το Civic 4D 1.5 Elegance

• Όφελος πελάτη €1.000 για το HR-V 1.5 Elegance MT & CVT
• Όφελος πελάτη από €3.000 έως €4.000 για συγκεκριμένες εκδόσεις CR-V 4WD 1.6lt MT
Για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Honda είναι πληρωμένα τα έξοδα πινακίδων και τα τέλη κυκλοφορίας για 
το 2018. Οι υποψήφιοι πελάτες Honda μπορούν τώρα να αποκτήσουν το μοντέλο Honda που επιθυμούν εκ-
μεταλλευόμενοι τα παρακάτω οφέλη:
• 3+2 χρόνια επέκταση εγγύησης
• 5 χρόνια δωρεάν Οδική Βοήθεια Honda Assist σε συνεργασία με την S.B.A.I. Mondial Assistance

Παράλληλα, η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. συνεχίζει το πρόγραμμα Honda Family, με το οποίο 
όποιος έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο Honda εξασφαλίζει δωρεάν ασφάλεια για έναν χρόνο στον ίδιο, καθώς 
και σε όποιον από την οικογένειά του θέλει να αγοράσει νέο Honda αυτοκίνητο.

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

Στο πλαίσιο επικοινωνίας της τεχνολογίας και της ποιότητας κατασκευής του Kia Sportage ξεκί-
νησε νέα καμπάνια μέσω ενός σποτ στο οποίο το SUV παρουσιάζεται μέσα από τα μάτια ενός μι-
κρού αγοριού. Το παιδάκι διηγείται στον φίλο του τα «μαγικά» κόλπα που κάνει ο μπαμπάς του 
με το αυτοκίνητο: Ο μπαμπάς του έχει δυνάμεις όπως στα παραμύθια! Το πορτμπαγκάζ ανοίγει 

μόλις το πλησιάζει, παρκάρει το αυτοκίνητο χωρίς να αγγίζει το τιμόνι και κατορθώνει και φρενάρει αυτό-
ματα το αυτοκίνητο εάν εμφανιστεί ξαφνικά η «πριγκίπισσα».

Η ταινία επικοινωνεί τα «μαγικά» χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου: Smart Power Tailgate, Smart 
Parking Assist System, Kia’s connected Services, Autonomous Emergency Braking, ενώ στο τέλος εμ-
φανίζεται η διάκριση του αυτοκινήτου στην έρευνα της JD Power –όπου κατέλαβε την πρώτη θέση στην 
αξιοπιστία (Μελέτη Αξιοπιστίας – JD Power 2017 Γερμανία)– αλλά και η επταετής εργοστασιακή εγγύηση.

Με αφορμή τη νέα τηλεοπτική καμπάνια δημιουργήθηκαν δύο νέες εκδόσεις, η 1.7lt 115hp EX Progressive 
και η 1.7lt 141hp DCT Progressive Plus, που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στην ται-
νία, αλλά και ακόμη περισσότερα. Να σημειώσουμε ότι η τιμή εκκίνησης του Sportage (έκδοση 1.6 Instyle 
132hp) είναι €19.590.

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

H ελληνική αντιπροσωπεία της Peugeot –εταιρεία μέλος του Ομίλου Συγγελίδη– έχει ξεκινή-
σει την παράδοση των ασθενοφόρων τύπου Peugeot Boxer, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος, στο ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η παράδοση όλων των κινητών μονάδων και θερμοκοι-
τίδων, καθώς και μέρους των υπόλοιπων ασθενοφόρων, ενώ η συνολική παράδοση θα έχει ολοκληρω-
θεί εντός του μηνός Φεβρουαρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Peugeot του Ομίλου Συγγελίδη ανταποκρί-
θηκε σε όλα τα αιτήματα και τις βελτιώσεις που ζητήθηκαν από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΑΒ, έτσι ώστε 
να επιτύχει την απόλυτη ικανοποίηση των πληρωμάτων που δίνουν τον καθημερινό τους αγώνα στο κοι-
νωνικό έργο που επιτελούν.

Επίσης, η Peugeot έχει ολοκληρώσει την πανελλαδική εκπαίδευση των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ στον 
χειρισμό των νέων οχημάτων.

Ο Όμιλος Συγγελίδη, θέλοντας να συνεισφέρει στο τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Ίδρυμα 
Νιάρχος και ειδικότερα στη συγκεκριμένη δωρεά, παρέχει για τα δύο πρώτα χρόνια ζωής των οχημάτων 
δωρεάν την προληπτική τους συντήρηση στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Peugeot στην επικράτεια.

Η Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé θέλει να συνδυ-
άσει τις κορυφαίες επιδόσεις με το εντυπωσιακό α-
μάξωμα ενός τετράθυρου κουπέ και την πρακτικό-
τητα ενός αυτοκινήτου που έχει και οικογενειακά 

χαρακτηριστικά.
Οπτικά υπάρχουν αναφορές στο supercar της μάρκας, την 

AMG GT, ενώ στην ουσία η AMG GT 4-Door Coupé είναι η top 
εκδοχή της επίσης καινούργιας CLS, η οποία κινείται από τον 

Το νέο XC40, το compact premium SUV της 
Volvo, κέρδισε τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυ-
τοκινήτου της Χρονιάς 2018. Πρόκειται για την 
πρώτη φορά που η Volvo Cars κατακτά αυτό 

το σημαντικό βραβείο.
«H κατάκτηση του βραβείου από το νέο μας XC40 

συμπίπτει με μια τέλεια χρονική συγκυρία» δήλωσε 
ο Χόκαν Σάμιουελσον, πρόεδρος και CEO της Volvo 
Cars. «Σήμερα, για πρώτη φορά, η Volvo διαθέτει τρία 

Οι τιμές για το νέο και πολλά υποσχόμενο SUV της Mitsubishi ξεκι-
νούν από τα 24.900 ευρώ για την έκδοση Inform με τον κινητήρα 
των 1.500 κυβικών, χειροκίνητο κιβώτιο, κίνηση στους εμπρός 
τροχούς και με ένα ιδιαίτερα πλούσιο πακέτο εξοπλισμού που πε-

ριλαμβάνει μεταξύ άλλων Lane Departure Warning, Forward Collision, 
cruise control, Hill Start Assist, επτά αερόσακους κ.λπ.

Λίγο πιο πάνω βρίσκεται η έκδοση 1.5 Invite Plus με τιμή από 27.500 
ευρώ και κίνηση και πάλι στους εμπρός τροχούς, καθώς και πλουσιότερο 
επίπεδο εξοπλισμού (μεταξύ άλλων, διζωνικός κλιματισμός, κάμερα οπι-
σθοπορείας, τροχοί 18 ιντσών κ.λπ.).

Τέλος, η κορυφαία έκδοση Ιntense Plus με τον κινητήρα των 1.500 κυ-
βικών, κιβώτιο CVT και τετρακίνηση ξεκινά από τα 35.950 ευρώ με ακόμα 
πιο πλούσιο εξοπλισμό, που περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα, θερ-
μαινόμενο τιμόνι, πανοραμική οροφή, adaptive cruise control, Blind Spot 
Warning, περιμετρικούς αισθητήρες, Head Up Display, LED προβολείς κ.λπ.

bi-turbo V8 των 4.000 κυβικών της Mercedes, ο οποίος στην GT 
63 4Matic+ αποδίδει 585 ίππους και στην G 63 S 4Matic+ 639 ίπ-
πους. Hπρώτη ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 3,4 δεύτερα 
και έχει τελική 310 χλμ./ώρα, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα της 
δεύτερης είναι 3,2 δεύτερα και τελική ταχύτητα 315 χλμ./ώρα.

Στη βάση υπάρχει και η GT 53 με τον καινούργιο turbo εξα-
κύλινδρο σε σειρά των 3.000 κυβικών που αποδίδει 435 ίππους 
και υποστηρίζεται από EQ-Boost (ήπιο υβριδικό σύστημα) που 

συμβάλλει με 22 ίππους και 250 Nm. Εδώ το 0-100 χλμ./ώρα 
έρχεται σε 4,5 δεύτερα και η τελική φτάνει τα 285 χλμ./ώρα.

Και οι τρεις κινητήρες συνδυάζονται με το αυτόματο κιβώ-
τιο των 9 σχέσεων της AMG και την τετρακίνηση 4Matic+, οι 
οκτακύλινδρες εκδόσεις έχουν πνευματική ανάρτηση, ενώ η 
63 S θα έχει και drift mode.

Το εσωτερικό διαθέτει φυσικά σπορ λεπτομέρειες και κυ-
ρίως το ψηφιακό ταμπλό ως στάνταρ στις GT 63, ενώ μεγάλες 
είναι και οι δυνατότητες προσωποποίησης. Χαρακτηριστικά 
είναι και τα μπουτόν αφής στο καινούργιο τιμόνι.

Η Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé θα είναι διαθέσιμη από 
το ερχόμενο καλοκαίρι και σε τιμές που δεν θα κυμαίνονται –
στη Γερμανία– κάτω από τα 150.000 ευρώ.

H Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 
έχει μέχρι και 639 ίππους

Το Volvo XC40 
είναι το Ευρωπαϊκό 
Αυτοκίνητο της 
Χρονιάς 2018

Το νέο 
Mitsubishi Eclipse Cross 
ξεκινά από τα 24.900 ευρώ

παγκόσμια SUV στην γκάμα της. Το XC40 θα δώσει 
ισχυρή επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξή μας, βάζο-
ντάς μας σε μία νέα, ταχύτατα αναπτυσσόμενη κα-
τηγορία, αυτή των compact SUV».

Με την πρωτιά του XC40 ολόκληρη η γκάμα 
των παγκόσμιων SUV της Volvo έχει πλέον κερ-
δίσει βραβείο Αυτοκινήτου της Χρονιάς είτε στην 
Ευρώπη είτε στη Βόρεια Αμερική, καθώς τα 
XC90 και το XC60 κέρδισαν τον τίτλο του North 
American Truck/Utility of the Year τα προηγού-
μενα δύο χρόνια.

Το XC40 είναι το πρώτο μοντέλο της Volvo 
που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα CMA (Compact 
Modular Architecture), στην οποία θα βασιστούν 
και όλες οι επερχόμενες εκδόσεις της σειράς 40, 
συμπεριλαμβανομένων των πλήρως ηλεκτροκίνη-
των οχημάτων.

Το XC40 είναι επίσης το πρώτο Volvo που προ-
σφέρει τη δυνατότητα car-sharing μέσω της τε-
χνολογίας ψηφιακού κλειδιού της Volvo και της 
πλατφόρμας της για υπηρεσίες διασύνδεσης Volvo 
On Call.

Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και υποστήριξης 
οδηγού στο XC40 συμπεριλαμβάνουν το σύστημα 
ημιαυτόνομης οδήγησης Pilot Assist, το σύστημα 
αποφυγής συγκρούσεων City Safety, το σύστημα α-
ποφυγής εκτροπής από τον δρόμο Run-Off Road 
Mitigation, το Cross Traffic Alert με αυτόματο φρε-
νάρισμα και την κάμερα 360° που βοηθά τους οδη-
γούς να ελιχθούν σε μικρούς χώρους στάθμευσης.

Στην πορεία στην γκάμα του XC40 θα προστε-
θούν τόσο μία υβριδική όσο και μία πλήρως ηλε-
κτρική έκδοση.

Με τα SUV της Hyundai στην Ισπ ανία!
Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής παρουσίασης πήραµε µία πρώτη γεύση από το ολοκαί-
νουριο Santa Fe, το ανανεωµένο Tucson και το Kona µε τον νέο diesel στα 1.600 κ.εκ.

Μπορεί να είναι 
το µεγαλύτερο 
(και το ακρι-
βότερο), αλλά 

το Santa Fe είναι ένα πολύ 
σηµαντικό µοντέλο για τη 
Hyundai. Κατ’ αρχάς είναι 
αυτό που έβαλε τη µάρκα 
στα SUV, µετρώντας πλέον 
τέσσερις γενιές. Η νέα είναι 
αναµφίβολα η πιο στιλάτη 
και ξεχωρίζει από την αρ-
µονική σχεδίαση του µήκους 
4,77 µέτρων αµαξώµατος. 
Το νέο Santa Fe έχει µια 
µεγάλη µάσκα (Cascading 
Grille, όπως την αποκαλεί η Hyundai) ως στοιχείο «ευθυγράµµισης» µε το Kona, 
αν και έχουν αποφευχθεί φλύαρες λεπτοµέρειες, µε αποτέλεσµα το αµάξωµα να 
δείχνει πιο ισορροπηµένο.

Το νέο Santa Fe έχει πλέον µία έκδοση αµαξώµατος (η προηγούµενη είχε 
µακριά και κοντή), είναι 7 εκατοστά µακρύτερο και έχει 6,5 εκατοστά περισ-
σότερα σε µεταξόνιο (2,765 µέτρα συνολικά). Έτσι, υπάρχουν µεγάλοι χώροι 
για τους πίσω επιβάτες, εκτός από την πενταθέσια υπάρχει και επταθέσια δι-
άταξη, ενώ το πορτµπαγκάζ χωρά 625 λίτρα (547 στο επταθέσιο µε την 3η 
σειρά πεσµένη).

Στο εσωτερικό ξεχωρίζει η ανεξάρτητη από το ταµπλό οθόνη (από 5 έως 
7 ή 8 ίντσες), µε τον πίνακα οργάνων να είναι αναλογικός και µε ψηφιακό τα-
χύµετρο. Τα υλικά είναι ποιοτικά και τα πλαστικά µαλακά (όπου υπάρχουν 
σκληρά, τα «κρύβει» το καλό φινίρισµα) για έναν άνετο θάλαµο επιβατών και 
µε πολλές θήκες για µικροαντικείµενα. Φυσικά υπάρχει ένα πλήρες πακέτο 
από συστήµατα υποβοήθησης οδηγού, όσο και άνεσης και ασφάλειας, µε το 
Smart Sense να περιλαµβάνει το νέο Rear Occupant Alert στην περίπτωση 
που ξεχαστεί στο πίσω κάθισµα κάποιος επιβάτης (κάτι που συµβαίνει συχνά 
στις ΗΠΑ, µε τους γονείς να ξεχνούν τα παιδιά τους πίσω).

Στη χώρα µας η διάθεση του Santa Fe θα ξεκινήσει αρχές του 2019. Στην 
γκάµα υπάρχει η έκδοση βενζίνης 2.4 GDI (µε 185 ίππους και αυτόµατο 6άρι), 
καθώς και δύο diesel εκδόσεις. Προσπεράσαµε τη 2.2 CRDI µε τα 200 άλογα, 
αφού για ευνόητους λόγους το µεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η 2.0 
CRDI µε τους 150 ή 185 ίππους. Οδηγήσαµε την ισχυρότερη (µε τους 185 ίπ-
πους), µε το νέο αυτόµατο κιβώτιο 8 σχέσεων και την έξυπνη τετρακίνηση 
HTRAC µε 4 προγράµµατα κίνησης. 

Και εδώ µόνο καλά λόγια έχουµε να πούµε, αφού στη δίλιτρη έκδοση το 
ευκολοδήγητο Santa Fe µας έδειξε πως είναι ένα ποιοτικό και άνετο SUV µε 
πολύ καλή ποιότητα κύλισης και ηχοµόνωση. Το ηλεκτροµηχανικό τιµόνι έχει 
σωστό «βάρος», η ανάρτηση βρίσκει τη χρυσή τοµή ανάµεσα στο κράτηµα και 
την άνεση, ενώ το αυτόµατο 8άρι κάνει απόλυτα οµαλές αλλαγές. Αργότερα ανα-
µένεται για το Santa Fe µία υβριδική, καθώς και µία plug-in υβριδική έκδοση.

Το Tucson είναι ένας από τους σηµαντικότερους 
παίκτες στη δηµοφιλέστερη κατηγορία των κό-
µπακτ SUV και το πιο καλοπουληµένο µοντέλο 
της Hyundai στην Ευρώπη. Στη χώρα µας το πε-

ριµένουµε τον Οκτώβριο, µε ανανεωµένη εµφάνιση και 
γκάµα κινητήρων (όλοι είναι Euro 6d µε start/stop σύ-
στηµα ISG και ηλεκτρικό χειρόφρενο), καθώς και ως 
το πρώτο Hyundai που υποδέχεται τη νέα mild-hybrid 
diesel έκδοση.

Αυτό το σύστηµα θα περάσει αργότερα και στον νέο 
1.600άρη diesel, προς το παρόν όµως το βλέπουµε στον 
2.0 CRDi των 185 ίππων. Με εξελιγµένο start/stop µε ιµά-
ντα που συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα 12 kW µε µια µικρή µπαταρία 0,44 kWh για µείωση της κατανάλωσης έως 7% (σε σχέση 
µε την απλή συµβατική έκδοση). Ουσιαστικά, ο ηλεκτροκινητήρας συµβάλλει στην κίνηση του αυτοκινήτου (σε συνθήκες χα-
µηλού φορτίου ή ρολαρίσµατος), όταν παράλληλα λειτουργεί ως γεννήτρια. 

Όπως προαναφέραµε η mild-hybrid έκδοση 48V µε τον 1.6 CRDi αναµένεται την άνοιξη του 2019. Έως τότε ο υποψήφιος 
αγοραστής έχει να επιλέξει ανάµεσα στις δύο του «απλές» εκδόσεις: µε 115 ίππους και 6άρι µηχανικό κιβώτιο ως 4x2 ή την ι-
σχυρότερη, µε 136 ίππους, µε τον 1.6 SmartStream που συνδυάζεται µε διπλόδισκο κιβώτιο 7 DCT και προαιρετικά µε την τε-
τρακίνηση HTRAC (προσφέρει και δυνατότητα lock για κατανοµή 50/50). Φυσικά υπάρχει στη βάση ο βενζινοκινητήρας 1.6 GDI 
µε 132 ίππους, καθώς και η turbo έκδοση 1.6 T-GDI µε 177 άλογα (µε 6άρι ή αυτόµατο 7άρι, σε 2WD ή 4WD έκδοση).

Αισθητικά, το Tucson απέκτησε µια πιο φρέσκια εµφάνιση χάρη στη νέα µάσκα και γρίλια και τους ελαφρώς επανασχεδι-
ασµένους προαιρετικά LED προβολείς. Ελαφρώς διαφορετικοί είναι οι προφυλακτήρες, νέας σχεδίασης είναι οι ζάντες, ενώ 
στην παλέτα έχουν προστεθεί νέα χρώµατα. Στο εσωτερικό υπάρχει ποιοτική αναβάθµιση (σε επίπεδο υλικών όσο και διευκο-
λύνσεων, π.χ. ασύρµατη φόρτιση smartphone) και µια ριζική αλλαγή που φέρνει κι εδώ η ανεξάρτητη «floating» οθόνη (µε 5 
ίντσες η βασική, στις 7 ή 8 οι πλουσιότερες εκδόσεις).

Στον δρόµο το Tucson µας υπενθύµισε το άρτιο σύνολό του στη δίλιτρη έκδοση, µε το 8άρι σασµάν (εδώ µε µετατροπέα 
ροπής) να δουλεύει κι εδώ άψογα. Από κοντά το Tucson δείχνει σίγουρα πιο φρέσκο, όταν από τη θέση του οδηγού απολαµβά-
νεις ένα SUV που δεν υστερεί σε κανέναν τοµέα. Αν και δεν κρύβουµε πως… µας γλύκανε περισσότερο το πιο εξελιγµένο σασί 
του µεγαλύτερου και φυσικά ακριβότερου Santa Fe. Περισσότερα όµως θα έχουµε το φθινόπωρο από τη σχετική δοκιµή µας.

To Kona είναι το µικρότερο SUV των Κορεατών και κυκλοφορεί 
εδώ και µερικές εβδοµάδες στην ελληνική αγορά µε τους βεν-
ζίνης 1.0 T-GDI (120 ίππων) και 1.6 T-GDI (177 ίππων), ενώ από 
τον Σεπτέµβριο στην γκάµα θα προστεθεί ο νέος πετρελαιοκι-

νητήρας των 1.600 κ.εκ. Ο νέας γενιάς diesel της σειράς SmartStream 
θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις.

Η µικρότερη, των 115 ίππων και των 275 Nm, εφοδιάζεται µε 6άρι 
χειροκίνητο κιβώτιο, έχει κίνηση στους µπροστινούς τροχούς και κο-
στίζει από €19.920. Η µεγαλύτερη, µε τους 136 ίππους και τα 320 Nm 
ροπής, διαθέτει το νέο αυτόµατο κιβώτιο, µετάδοση στους δύο ή στους 
τέσσερις τροχούς και θα διατίθεται από €21.290.

Στη διάθεσή µας είχαµε την έκδοση µε το αυτόµατο κιβώτιο (διπλού συµπλέκτη µε 7 σχέσεις) που κατασκευάζει η ίδια η 
Hyundai και την top έκδοση µε τα 136 άλογα. Πρόκειται για µια έκδοση που απευθύνεται σε όσους αναζητούν το κάτι παρα-
πάνω, αφού ο diesel είναι πραγµατικά εξαιρετικός στη λειτουργία του, δίχως να την αντιλαµβάνεσαι (σε επίπεδο θορύβου/κρα-
δασµών). Περισσότερα θα έχουµε σύντοµα από τη δοκιµή επί ελληνικής ασφάλτου. Αργότερα αναµένεται και η mild-hybrid 
έκδοση του diesel. Αξιοσηµείωτο είναι πως του χρόνου αναµένουµε και την πλήρως ηλεκτρική έκδοση του Kona.

HYUNDAI SANTA FE

HYUNDAI TUCSON

HYUNDAI KONA
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24ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Η Ultima Vez και ο Wim Vandekeybus θα 
παρουσιάσουν φέτος, στο πλαίσιο του 24ου 
∆ιεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας, το 
έργο «Go figure out yourself». Η φλαµαν-
δική οµάδα θα κάνει δύο εµφανίσεις στην 
Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Κα-
λαµάτας στις 15 Ιουλίου, στις 18:30 και στις 
22:00. Το «Go figure out yourself» αποτε-
λεί µια αναµέτρηση µε το κοινό σε µη προ-
ετοιµασµένο χώρο. Πέντε διαφορετικά 
πρόσωπα µας µεταφέρουν πέρα από τους 
προστατευτικούς τοίχους του θεάτρου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ - ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ
Αφού ολοκλήρωσαν τις εµφανίσεις τους σε Ελ-
λάδα, Κύπρο και Ευρώπη µε συναυλίες που εν-
θουσίασαν και ξεσήκωσαν τον κόσµο, ο Γιώργος 
Νταλάρας και ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας είναι έ-
τοιµοι για το καλοκαίρι µε ένα πρόγραµµα στο 
Κηποθέατρο Αλκαζάρ την Τρίτη 17 Ιουλίου που 
θα αγκαλιάζει το σύνολο σχεδόν της δισκογρα-
φίας τους των τελευταίων δεκαετιών.

«ΗΛΕΚΤΡΑ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ
Η δεύτερη καλοκαιρινή παραγωγή του Εθνικού 
Θεάτρου είναι η «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή που θα 
σκηνοθετήσει ο Θάνος Παπακωνσταντίνου στην 
πρώτη του δουλειά στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύ-
ρου. Η «Ηλέκτρα», έργο της όψιµης περιόδου του 
Σοφοκλή (γράφτηκε πιθανότητα το 412 ή 411 π.Χ.), 
δραµατοποιεί ένα από τα πιο ζοφερά επεισόδια του 
µύθου των Ατρειδών: την εκδίκηση της Ηλέκτρας 
και του Ορέστη για τον φόνο του Αγαµέµνονα  που 
διέπραξαν η Κλυταιµνήστρα και ο Αίγισθος. Κε-
ντρική µορφή του δράµατος, η Ηλέκτρα διατηρεί 
ζωντανή την ανάµνηση του φόνου του πατέρα της 
παρακαλώντας τους θεούς να βοηθήσουν στην τι-
µωρία των δολοφόνων του. Παίζουν: Μαρία Να-
πλιώτου, Χρήστος Λούλης κ.ά.

Ο Mr. Brainwash 
για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα
Η γκαλερί Kapopoulos 
Fine Arts στη Μύκονο 
παρουσιάζει για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα µια 
σειρά νέων έργων του πα-
γκοσµίου φήµης καλλι-
τέχνη του street art Mr. 
Brainwash. Τα εγκαίνια θα 
πραγµατοποιηθούν στις 
14 Ιουλίου 2018, παρου-
σία του καλλιτέχνη, που 
θα έρθει ειδικά για την έκ-
θεση. Ο Mr. Brainwash δι-
ευρύνει τα όρια της ποπ 
κουλτούρας περισσότερο 
από µία δεκαετία, παρου-
σιάζοντας το έργο του στον 
δρόµο, σε γκαλερί και στην 
οθόνη.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Γκέντι Ταρτακόφ-
σκι ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ 
ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ: Βασίλης Χαραλαµπόπουλος, 
Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Κώστας Τριαντα-
φυλλόπουλος, Κώστας Αποστολίδης, Στεφανία 
Φιλιάδη, Άγγελος Λιάγκος, Χρήστος Συριώτης, 
Γιάννης Στεφόπουλος, Βασίλης Μήλιος, Λουκάς 
Φραγκούλης, Θανάσης Κουρλαµπάς, Φώτης Πε-
τρίδης, Μελίνα Χατζηγεωργίου ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 97΄

Η ταινία, µεγάλη επιτυχία στο ισπανικό box office, παρακολουθεί το επεισοδιακό road trip 
ενός φανατικά παραδοσιακού πάτερ φαµίλια µε τα τρία ενήλικα και αντισυµβατικά παι-
διά του. Το ταξίδι αυτό θα αλλάξει τη ζωή τους και θα ανοίξει τα µάτια και µαζί την καρδιά 
τους. Τις απολαυστικές ερµηνείες χαρίζουν οι Ρόσι ντε Πάλµα (η περίφηµη µούσα του 

Αλµοδόβαρ), Χορδί Σάντσεθ, Αντρές Βελενκόσο, Εδουάρδο Καζανόβα, Μέγκαν Μοντανέρ και Σίλβια 
Αλόνσο. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο αναλαµβάνει ο βραβευµένος και ιδιαίτερα αγαπητός στην Ισπανία 
Άλβαρο Ντίαθ Λορένθο και στην παραγωγή της ταινίας συναντάµε την οµάδα των εξαιρετικών «La Isla 
Minima» και «El Cuerpo».

ΑΜΠΡΑΚΑΤΑΜΠΡΑ
ABRACADABRA

Η Κάρµεν (Μαριµπέλ Βερδού) ζει στα προάστια της Μαδρίτης µε τον σύζυγό της Κάρλος 
(Αντόνιο ντε λα Τόρε). Εκείνη είναι µια συνηθισµένη νοικοκυρά, αφοσιωµένη στην οικο-
γένειά της. Εκείνος είναι ένας εργάτης οικοδοµών και οπαδός του ποδοσφαίρου που ζει και 
αναπνέει για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μια µέρα, όµως, η ρουτίνα θα σπάσει για πάντα. Στη δεξίω-

ση του γάµου του ξαδέλφου της Κάρµεν ένας ερασιτέχνης υπνωτιστής κάνει επίδειξη στο κοινό. Ζητά έναν 
εθελοντή και ο επιφυλακτικός Κάρλος αποδέχεται την πρόσκλησή του. Το επόµενο πρωί ο Κάρλος αρχίζει 
να συµπεριφέρεται παράξενα. Κάτι πήγε λάθος και τώρα ένα πνεύµα τον έχει στοιχειώσει. Τα ξαδέλφια 
ενώνουν τις δυνάµεις τους και ξεκινούν µια σουρεαλιστική έρευνα για να φέρουν τον Κάρλος πίσω, ενώ η 
Κάρµεν αρχίζει να νιώθει µια αλλόκοτη έλξη για τον «νέο» της σύζυγο.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Πάµπλο Μπέργκερ ΠΑΙΖΟΥΝ: Μαριµπέλ Βερδού, Αντόνιο ντε λα Τόρε, Πρισίλα Ντελ-
γκάδο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 90΄

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑ ΡΙΟ: Άλβαρο Ντίαθ Λορένθο ΠΑΙΖΟΥΝ: Ρόσι ντε Πάλµα, Χορδί Σάντσεθ, Αντρές Βελενκόσο, 
Εδουάρδο Καζανόβα, Μέγκαν Μοντανέρ, Σίλβια Αλόνσο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 90΄

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 3: 
ΩΡΑ ΓΙΑ 
∆ΙΑΚΟΠΕΣ 
(ΚΑΙ ΣΕ 3D)

ΚΗ∆ΕΙΑ ΕΙΝΑΙ, ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
LORD, GIVE ME PATIENCE

Η αγαπηµένη µας οικογένεια πάει 
ταξίδι µε ένα πολυτελές κρου-
αζιερόπλοιο για τέρατα. Έτσι, 
ο Ντρακ θα κάνει κι αυτός µια 

φορά διακοπές, αντί να φροντίζει τις διακοπές 
όλων των άλλων στο ξενοδοχείο. Όλοι περ-
νούν υπέροχα παίρνοντας µέρος στις δραστη-
ριότητες που προσφέρονται στο πλοίο, όπως 
βόλεϊ για τέρατα, εξωτικές εξορµήσεις και 
φεγγαροθεραπεία. Οι ονειρεµένες διακοπές 
όµως µετατρέπονται σε εφιάλτη όταν η Μέιβις 
αντιλαµβάνεται πως ο Ντρακ έχει ερωτευ-
τεί τη µυστηριώδη καπετάνιο, την Έρικα, η 
οποία κρύβει ένα επικίνδυνο µυστικό που θα 
µπορούσε να καταστρέψει όλα, µα όλα τα τέ-
ρατα. Αυτή τη φορά το επίπεδο animation και 
θεάµατος της ταινίας µάς ταξιδεύει σε φαντα-
σµαγορικά µέρη, µας αποκαλύπτει επιτέλους 
τι συµβαίνει στο Τρίγωνο των Βερµούδων και 
πώς µοιάζει η χαµένη Ατλαντίδα.
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για το καλοκαίρι9

Η δική �ου ιστορία, Χουάν Χοσέ Μιγιάς, 
εκδ. Ψυχογιός
Ένα δωδεκάχρονο αγόρι σαν όλα τα άλλα, στην επι-
στροφή από το σχολείο, ρίχνει από µια γέφυρα µια 
µπίλια, προκαλώντας ένα ατύχηµα που θα στοιχί-
σει τη ζωή σε µια οικογένεια. Μόνο η συνοµήλική 
του Ιρένε σώζεται, αλλά µένει ανάπηρη. Εκείνη η 
µέρα σηµαδεύει τη ζωή του. Το µοιραίο λάθος του 
γίνεται το µεγαλύτερο µυστικό του – και η Ιρένε 
η µεγαλύτερη εµµονή του. Η αγάπη του γι’ αυτή 
θα ξεκινήσει από την ενοχή αλλά θα γίνει η σω-
τηρία του, καθώς η δική του οικογένεια διαλύεται 
µε το διαζύγιο των γονιών του… Με το ξεχωριστό 
στιλ και το τόσο προσωπικό χιούµορ του, ο Μιγιάς 

γράφει µια ιστορία για την εφηβεία και τη δύσκολη πορεία προς την ενηλικίωση. 
Ακροβατώντας ανάµεσα στην πρόκληση και την ευαισθησία, ο ήρωάς του αφηγείται 
όλα όσα ο ίδιος ο Μιγιάς –και ο καθένας από εµάς– δεν βρίσκει το κουράγιο να 
εξοµολογηθεί.

Η �ικρασιατική �ου πλευρά, Κώστας Μ. 
Στα�ατόπουλος, εκδ. Καπόν
Με αφορµή κουβέντες των «µεγάλων» για έναν κόσµο 
που σχετικώς πρόσφατα είχε καταποντιστεί και που 
αυτοί είχαν γνωρίσει, γεννήθηκε σε ένα πεντάχρονο 
παιδί ένα αίσθηµα, µισό περιέργεια και µισό νοσταλ-
γία, για τη Μικρά Ασία των δικών του από την πλευρά 
της µητέρας του. Περνώντας από τα ακούσµατα στα 
βιβλία και στα οικογενειακά χαρτιά, η γνώση για τις 
µικρασιατικές του ρίζες έγινε µε τον καιρό πιο στέρεη 
και πήγε στον χρόνο πιο βαθιά, ώσπου στα δεκαεν-
νέα του αξιώθηκε την πρώτη επίσκεψη στην άλλη 
πλευρά του Αιγαίου. Γραφικές ηλικιωµένες συγγενείς 
των παιδικών χρόνων του συγγραφέα παρελαύνουν 

στο κείµενο σε έναν συνεχώς ανατρεπόµενο κόσµο από το Κουσάντασι, τα Σώκια 
και το Αϊντίνι έως τη Σάµο και την Πάτµο, αλλά και τη Σµύρνη, την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη. Ορισµένα κοµµάτια του κειµένου έχουν τη διάσταση αυτοβιογραφίας.

Κουλτούρα, Ιστορία, ∆η�οκρατία – Τι�ητικός τό�ος για τον Νικηφόρο ∆ια�αντούρο, Συλλογικό έργο, Επι�έλεια: 
Καλλιόπη Σπανού, ∆η�ήτρης Α. Σωτηρόπουλος, εκδ. Παπαδόπουλος
Ο Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος µπορεί να χαρακτηριστεί ως πολιτικός επιστήµων εν δράσει. Με την ιδιότητά του αυτή άφησε τη σφραγίδα 
του όχι µόνο στην έρευνα και στη διδασκαλία σε πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού αλλά και σε θεσµούς που πραγµατώνουν 
τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συγγραφείς του παρόντος τόµου τιµούν την ακαδηµα-
ϊκή και θεσµική του προσφορά συνεισφέροντας τους δικούς τους προβληµατισµούς σε ζητήµατα σχετικά µε τη µακρά διαδροµή του 
Νικηφόρου ∆ιαµαντούρου ως επιστήµονα και δηµόσιου αξιωµατούχου, αγγίζοντας µε τα κείµενά τους διαφορετικές όψεις του έργου, 
της δηµόσιας παρουσίας και των ανησυχιών του. Τα 13 κεφάλαια του τόµου είναι χωρισµένα σε τρεις ενότητες (Κουλτούρα και Ιστορία, 
Θεσµοί και ∆ηµοκρατία, Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση).
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Οι δαί�ονες της ερή�ου, Αλεξάνδρα Συ�εωνίδου, εκδ. Λιβάνη
Η Λίζα, µια νεαρή Αµερικανίδα αρχαιολόγος από το Χάρβαρντ, 
διακατέχεται από πάθος να ανακαλύψει την αλήθεια για τα 
πραγµατικά αίτια του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Πεπεισµένη πως κάτι άλλο έχει συµβεί απ’ ό,τι παρουσιάζεται 
ως επίσηµη εκδοχή για τον θάνατό του, αποφασίζει να µεταβεί η 
ίδια στο Ιράκ και στα ερείπια της αρχαίας Βαβυλώνας, εκεί όπου 
εκτυλίχθηκαν οι τελευταίες µέρες της ζωής του µεγάλου στρατη-
λάτη. Παράλληλα, στη Βοστόνη η γνωριµία της µε τον Ιρακινό 
Αλί θα την οδηγήσει στα απάτητα µονοπάτια ενός αβυσσαλέου 
κόσµου παλαιών θρησκειών και µαγείας. Η επίσκεψή της στα 
αρχαία ερείπια της Χιλάχ θα αποβεί µοιραία…

Τέσσερις βολικοί θάνατοι, Αντώνης Γιανακός, εκδ. Κέδρος
Οι ηγέτες της συντηρητικής παράταξης πεθαίνουν από αιφνίδιο θάνατο ο ένας µετά τον άλλον. Κονδύλης, ∆εµερτζής, Τσαλδάρης. Ο Τύπος 
µιλάει για συγκοπή. Είναι όµως έτσι; Ένας νεαρός γιατρός της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, ο Αντώνης Τζανετής, υποψιάζεται σκευωρία. 
Την ίδια περίοδο ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποβιώνει στο Παρίσι. Το πολιτικό κλίµα στη χώρα είναι πολωµένο, καθώς διαδοχικές εκλογικές 
αναµετρήσεις, απεργίες, τα γεγονότα του Μαΐου στη Θεσσαλονίκη και οι δολοπλοκίες του Παλατιού ανοίγουν τον δρόµο για τη δικτατορία 
της 4ης Αυγούστου. Στην Ευρώπη τον τόνο δίνουν οι Ολυµπιακοί Αγώνες του Βερολίνου, ο Ισπανικός Εµφύλιος και οι δίκες της Μόσχας. 
Παράλληλα µε τις διεθνείς εξελίξεις που θα οδηγήσουν στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, ο Αντώνης Τζανετής και η αγαπηµένη του Μαρία 
Βουνοπούλου γίνονται σύντροφοι στη ζωή και στους αγώνες και βιώνουν τον έρωτά τους, που αναπόφευκτα σηµαδεύεται από την τεταµένη 
πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Ένα ιστορικό µυθιστόρηµα που ζωντανεύει µερικές από τις κρισιµότερες στιγµές που γνώρισε ο τόπος.

ΖΙΑΚ – Η έκλειψη, Γιάννης Χατζηγεωργίου, εκδ. Anubis
«Ζιάκ είναι το όνοµά µου και στη γλώσσα των Φυλάκων 
σηµαίνει έκλειψη του ήλιου. Ναι, είµαι ένας Φύλακας 
των Ψυχών, και αυτό που θα σας εκµυστηρευτώ είναι 
ότι ερωτεύτηκα έναν άνθρωπο• ήµουν, είµαι και θα εί-
µαι για πάντα ερωτευµένη µε τον Ουίλιαµ». Το αιώνιο 
δίληµµα ανάµεσα στο καθήκον και την επιθυµία µέσα 
από τα µάτια µιας Φύλακα που επιλέγει να παραβεί τους 
κανόνες και να ζήσει τον απαγορευµένο έρωτα για έναν 
άνθρωπο. Μια διαφορετική θεωρία για την κοσµογονία 
σε µια µαγική ιστορία φαντασίας… ή ίσως όχι και τόσο.

Οι Κυριακές το καλοκαίρι, Μαριαλένα 
Σε�ιτέκολου, εκδ. Ίκαρος
Ακροβατώντας ανάµεσα στον προ-
βληµατισµό και τη συγκίνηση, η 
Μαριαλένα Σεµιτέκολου σκιαγραφεί 
την προσωπικότητα της Μαρίνας, της 
κεντρικής ηρωίδας, µέσα από τις σκέ-
ψεις και τις αναµνήσεις της, δίνοντας 
συγχρόνως εξαιρετικές περιγραφές 
του εξωτερικού της κόσµου, µε ό,τι αυ-
τός περιλαµβάνει.

Το ∆ώρο – Ένα τετράδιο θαυ�άτων, Στέφανος 
Ξενάκης, εκδ. Key Books
Το «∆ώρο» εκτυλίσσεται µέσα από µια σειρά κα-
θηµερινών ιστοριών, µια σειρά θαυµάτων που συµ-
βαίνουν σε όλους µας. Αυτά που συχνά τα προσπερ-
νάµε. ∆ιαβάζοντας τη µια ιστορία µετά την άλλη, 
αργά αλλά σταθερά, θα βυθιστείς στον εσωτερικό 
σου κόσµο, θα αναµετρηθείς µε τις αποφάσεις που 
έχεις πάρει, µε τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτεσαι, 
µε τον τρόπο µε τον οποίο ζεις. Και δεν θα ξεχάσεις 
ούτε στιγµή ότι η ζωή η ίδια είναι ∆ώρο.

Κάτω από τον πορφυρό ουρανό, Μαρκ Σάλιβαν, εκδ. Brainfood
Βασισµένο στην αληθινή ιστορία ενός ξεχασµένου ήρωα, το βιβλίο είναι η θριαµβευτική, επική ιστορία του θάρρους ενός νεαρού άνδρα σε 
µία από τις πιο σκοτεινές ώρες της Ιστορίας. Ο Πίνο Λέλα δεν θέλει να έχει καµία σχέση µε τον πόλεµο ή τους ναζί. Είναι ένας συνηθισµένος 
Ιταλός έφηβος. Όταν το σπίτι της οικογένειάς του στο Μιλάνο καταστρέφεται από τις βόµβες των Συµµάχων, ο Πίνο καταλήγει να φυγαδεύει 
Εβραίους από τις Άλπεις και ερωτεύεται την Άννα, µια όµορφη χήρα έξι χρόνια µεγαλύτερή του. Σε µια προσπάθεια να τον προστατέψουν, οι 
γονείς του τον αναγκάζουν να καταταγεί ως Γερµανός στρατιώτης, µια κίνηση που νοµίζουν ότι θα τον κρατήσει εκτός µάχης. Αλλά µετά τον 
σοβαρό τραυµατισµό του προσλαµβάνεται ως προσωπικός οδηγός του στενού συνεργάτη του Αδόλφου Χίτλερ στην Ιταλία, του στρατηγού 
Χανς Λέγιερς, ενός από τους πιο µυστηριώδεις και ισχυρούς διοικητές του Τρίτου Ράιχ.

βιβλία
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STRAY STORIES

Το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος» και η Fraport Greece 
υλοποιούν καινοτόμο πρόγραμμα για την προστασία 

της άγριας ζωής στην περιοχή του αεροδρομίου Σάμου

Τον τελευταίο χρόνο μια καινοτόμος προσπάθεια βρίσκεται 
σε εξέλιξη για τη διαχείριση του πληθυσμού χρυσών τσακα-
λιών που βρίσκονται εντός του χώρου του αεροδρομίου της 
Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος». Με στόχο να διασφαλιστεί 

τόσο η ασφάλεια των πτήσεων και των επιβατών όσο και η προστασία 
αυτών των ιδιαίτερων θηλαστικών, η Fraport Greece έχει συνάψει σύμ-
φωνο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέ-
λαγος», με αντικείμενο την αειφόρο διαχείριση και απομάκρυνση των 
τσακαλιών από τον χώρο του αεροδρομίου.

Το αεροδρόμιο της Σάμου έχει κατασκευαστεί μέσα σε έναν υδρο-
βιότοπο που αποτελεί έναν από τους φυσικούς βιότοπους του χρυσού 
τσακαλιού. Τυχόν πρόσκρουση τσακαλιού με αεροσκάφος θα μπορούσε 
να προκαλέσει τον θάνατό του, αλλά και σοβαρές ζημιές στο αεροσκά-
φος. Για την αποτροπή των παραπάνω η Fraport Greece έχει επικε-
ντρωθεί στην άμεση απομάκρυνση των χρυσών τσακαλιών από το αε-
ροδρόμιο, χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους αειφόρου 
διαχείρισης.

Από τον Μάιο του 2017 ερευνητές ζωολογίας του Ινστιτούτου «Αρ-
χιπέλαγος» παρακολουθούν τον πληθυσμό τσακαλιών στην περιοχή 
του αεροδρομίου. Η έρευνα πραγματοποιείται αξιοποιώντας νέες τε-
χνολογίες με την επιστημονική υποστήριξη του University of West of 
England, Bristol.

Για τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση του χρυσού τσα-
καλιού χρησιμοποιούνται υπέρυθρες κάμερες νέας γενιάς με ανιχνευτή 
κίνησης για νυχτερινές καταγραφές, συστήματα παθητικής καταγρα-
φής ήχων επικοινωνίας κ.ά. Παράλληλα, σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται 
η μέθοδος της σταδιακής απομάκρυνσης των τσακαλιών από τον χώρο 
του αεροδρομίου προς τον παρακείμενο υδροβιότοπο, ο οποίος ούτως ή 

άλλως αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος όπου διαβιούν.
Τον Μάρτιο του 2018 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ήπιας απομά-

κρυνσης των τσακαλιών προς τον γειτονικό υδροβιότοπο και εκτός του 
περιφραγμένου χώρου του αεροδρομίου, πριναπό την έναρξη της ανα-
παραγωγικής περιόδου του τσακαλιού. Στην επιχείρηση συμμετείχε ο-
γδονταμελής ομάδα από ερευνητές του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» και 
το προσωπικό του αεροδρομίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρυσό τσακάλι της Σάμου αποτελεί έναν 
ιδιαίτερο πληθυσμό του είδους, γενετικά μοναδικό σε σχέση με όλους 
τους άλλους πληθυσμούς χρυσών τσακαλιών στα Βαλκάνια, όπως προ-
κύπτει από πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό πε-
ριοδικό «Plos One». Αποτελεί επίσης εξαίρεση μεγάλου θηλαστικού, 
καθώς ζει στα όρια των οικισμών, χωρίς να γίνεται αντιληπτό (πέρα από 
τους ήχους που παράγει), αλλά και χωρίς να προκαλεί ζημιές στον άν-
θρωπο ή στα οικόσιτα και στα σταβλισμένα παραγωγικά ζώα. Το χρυσό 
τσακάλι είναι δραστήριο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ την ημέρα 
βρίσκεται κρυμμένο σε λαγούμια ή φωλιές που βρίσκονται είτε μέσα 
σε πυκνή βλάστηση είτε μέσα σε μικρές υπόγειες στοές. Παράλληλα, ο 
πληθυσμός του χρυσού τσακαλιού προσφέρει σημαντικές «υπηρεσίες» 
στο νησί της Σάμου, καθώς περιορίζει την ανάπτυξη των πληθυσμών των 
τρωκτικών, συμβάλλοντας έτσι τόσο στις καλλιέργειες όσο και στις φυ-
σικές διαδικασίες αναδάσωσης.

Το εγχείρημα της σταδιακής και ήπιας απομάκρυνσης του πληθυ-
σμού του χρυσού τσακαλιού από το αεροδρόμιο της Σάμου είναι το 
πρώτο παγκοσμίως και στοχεύει να αποτελέσει ένα διεθνές θετικό πρό-
τυπο διαχείρισης μεγάλων θηλαστικών εντός αεροδρομίων, εξισορρο-
πώντας την ανάγκη για ασφάλεια των πτήσεων με τις αρχές της προστα-
σίας του περιβάλλοντος.

Ο κύριος Μπο είναι ημίαιμος με απαλή γούνα, εκφραστικά ματάκια, δρα-
στήρια γλωσσίτσα που ψάχνει φιλάκια, διαολεμένα έξυπνος. Δεν λερώ-
νει μέσα στο σπίτι, μπαίνει στο αυτοκίνητο, περπατάει δίπλα σου, τα πάει 
καλά με άλλα σκυλάκια και γατάκια. Είναι 8 μηνών, ζυγίζει 13 κιλά, είναι 
στειρωμένος και θα δοθεί τσιπαρισμένος και εμβολιασμένος. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6976 687977.
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από τα µεγαλύτερα trends των τελευ-
ταίων ετών, προσελκύοντας κυρίως το 
νεανικό κοινό, αλλά και χρήστες όλων 
των ηλικιών, τους οποίους ωθεί στην 

επαφή µε τις νέες τεχνολογίες και στην ενασχό-
ληση µε τα social media λόγω της απλότητας στην 
εµπειρία του χρήστη. Απλό στη χρήση αλλά καθό-
λου φτωχό, θα χαρακτήριζε κανείς το Instagram, 
καθώς οι αναβαθµίσεις του φέρνουν συνεχώς βελ-
τιωµένα ή και νέα features.

Σύµφωνα µε την απογραφή τον Σεπτέµβριο 
του 2017, το Instagram διέθετε περίπου 800 εκα-
τοµµύρια ενεργούς χρήστες. Σχεδόν έναν χρόνο 
µετά, το Instagram ξεπέρασε το 1 δισεκατοµµύριο 
ενεργούς χρήστες και µε την ευκαιρία της ανακοί-
νωσης παρουσιάστηκε το IGTV. To νέο feature της 
εφαρµογής είναι προσβάσιµο µέσα από το ίδιο το 
Instagram και η βασική διαφορά του από τα γνω-
στά πλέον YouTube και Facebook Watch είναι η α-
µεσότητα και η ευκολία στη mobile χρήση σε κά-
θετη διάταξη.

Απάντηση στην επιµονή των χρηστών για µε-

γαλύτερης διάρκειας βίντεο αποτελεί το IGTV. Α-
κολουθώντας το Facebook και το YouTube, η ε-
φαρµογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 
προβάλλουν τη δουλειά τους, την καθηµερινότητά 
τους, µε τη βασική διαφορά ότι ακολουθείται το 
κάθετο format των Instagram stories, όχι η οριζό-
ντια προβολή των βίντεο στις προαναφερθείσες ε-
φαρµογές. Αρχικά η διάρκεια των βίντεο στο IGTV 
θα περιορίζεται σε 10 λεπτά και στη συνέχεια, ανά-
λογα µε τη συχνότητα ανεβάσµατος βίντεο, θα «ξε-
κλειδώνεται» η επιλογή να ανεβεί βίντεο έως και 
60 λεπτά. Like, comment και direct είναι οι λει-
τουργίες µε τις οποίες µπορεί ο χρήστης να αλλη-
λεπιδράσει µε το βίντεο ενός άλλου χρήστη, όπως 
δηλαδή και στο κανονικό feed του Instagram. Ο 
χρήστης πλοηγείται στα βίντεο του IGTV κάνο-
ντας swipes. Κάνοντας swipe προς τα επάνω έχει 
πρόσβαση σε κατηγορίες βίντεο όπως For You, 
Popular, Following και Continue Watching, αλλά 
και σε µπάρα αναζήτησης.

∆ιαφηµίσεις
Σηµαντική διαφορά του IGTV µε το κανονικό feed 

του Instagram είναι ότι προς το παρόν απουσιά-
ζουν οι διαφηµίσεις. Καθώς όµως όλο και περισ-
σότερες εταιρείες επιλέγουν το Instagram για να 
προσεγγίσουν το «κοινό» τους, το Instagram ανα-
φέρει πως στο µέλλον οι Instagram vloggers θα 
µπορούν να έχουν κέρδος, άρα είναι θέµα χρόνου 
να λανσαριστούν και οι διαφηµίσεις στο IGTV.

Ασφάλεια περιεχοµένου
Υπάρχει αναφορά πως το Instagram δεν θα επιτρέ-
πει βίαιο, ρατσιστικό ή σεξουαλικό περιεχόµενο 
στο IGTV, αλλά, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύµ-
βουλος Κέβιν Σίστροµ, δεν υπάρχει µηχανισµός έ-
γκρισης ή απόρριψης βίντεο πριν αυτό αναρτηθεί 
στο IGTV. Ωστόσο, ο Σίστροµ αναφέρει πως «οι έ-
φηβοι σήµερα βλέπουν 40% λιγότερη τηλεόραση 
απ’ ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Είναι η ώρα το βί-
ντεο να προχωρήσει και να εξελιχθεί».

Είναι, λοιπόν, το IGTV το νέο trend στον 
«κόσµο του βίντεο»; Μπορεί να αναµετρηθεί µε το 
YouTube ή θα προσελκύσει συγκεκριµένο κοινό, 
εφόσον εστιάζει στη mobile χρήση µε µεγαλύτερη 
αµεσότητα και ευκολία για τον χρήστη;

Είναι το IGTV η απάντηση
του Instagram στο YouTube;

  ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΚΕΛΜΠΟΥΡΑ           @FORBIDDEN.DESIGNS 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ
ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ                              

ΠΡΟΦΙΛ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ INTERNET 
ΕΧΟΥΝ INSTAGRAM ACCOUNT
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

YouTube: Christy Mavridou

Μάσκα 
προσώπου: 

Ο πολύτιµος 
σύµµαχος

info
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Έ
χεις λίπος στην κοιλιά και µάλι-
στα σπλαχνικό; Σου έχω τη λύση! 
Προσπάθησε να φας το µεγαλύτερο 
γεύµα της ηµέρας το µεσηµέρι, συνδυ-
άζοντας υδατάνθρακα µε πρωτεΐνη, και 

κάτι πιο ελαφρύ το βράδυ, π.χ. µια σούπα µε βάση 
ζωµό και ένα µεγάλο πιάτο µε λαχανικά.

Σε µελέτη στο «Diabetic Medicine» σηµειώνεται πως 
άνθρωποι µε διαβήτη τύπου 2 που ακολουθούσαν χορ-
τοφαγική διατροφή, σε συνδυασµό µε µέτρια αεροβική ά-
σκηση, όπως γρήγορο περπάτηµα, ποδήλατο, κολύµπι, ελλει-
πτικό, τρεις φορές την εβδοµάδα, έχασαν περισσότερο –επικίν-
δυνο– σπλαχνικό λίπος και κιλά από εκείνους που ακολουθούσαν µια 
συµβατική «διαβητική» δίαιτα µε περιορισµένους υδατάνθρακες.

Το Νο1 tip για να 
χάσεις σπλαχνικό λίπος
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  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Καθώς το θερµόµετρο ανεβαίνει και το καλοκαιράκι βρίσκε-
ται στην ακµή του, οι βραδινές βόλτες αυξάνονται και η 
µπίρα µε µεζέ ή σκέτη βρίσκεται συχνά στο τραπέζι µας. Ελ-

κυστική και παγωµένη, έρχεται να µας ξεδιψάσει και να µας προ-
σφέρει τη δροσιά της.

Η µπίρα όµως δεν είναι µονάχα ένα ευχάριστο δροσιστικό 
ποτό αλλά και πηγή πολλών ωφέλιµων για τον ανθρώπινο οργα-
νισµό συστατικών. Η µέτρια κατανάλω ση µπίρας µπορεί να έχει 
ευνοϊκή επίδραση σε πολλούς τοµείς της υγείας µας. Στην µπίρα 
υπάρχουν περίπου 400 χηµικές ενώσεις που είτε περιέχονταν 
αυτούσιες στις πρώτες ύλες, όπως π.χ. κριθάρι, λυκίσκος, βρώµη, 
νερό, σιτάρι κ.λπ., είτε δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ζύ-
µωσής της.

Η µπίρα περιέχει αιθανόλη, δηλαδή αλκοόλ (4%-6%),και δεν 
πρέπει να ξεχνάµε ότι η αυξηµένη και συστηµατική χρήση αλκοόλ 
µπορεί να δηµιουργήσει εξάρτηση, βλάβες στην υγεία, καθώς και 
κινδύνους κατά την οδήγηση και τον χειρισµό µηχανηµάτων.

Το νερό που υπάρχει στην µπίρα είναι το 90%-95% του συνο-
λικού της όγκου.

Η µπίρα, ανάλογα µε τα δηµητριακά από τα οποία παρασκευά-
ζεται, περιέχει και τα αντίστοιχα οργανικά οξέα, αζωτούχα στοιχεία, 

υδατάνθρακες, αµινοξέα, άλατα, µέταλλα, βιταµίνες του συµπλέγµα-
τος B, πολυφαινόλες, µελανοϊδίνες, χουµουλόνες, φυτικές ίνες, λου-

πουλόνες και άλλες πολλές βιοενεργές ουσίες.
Η µπίρα µάς ξεδιψά γρήγορα µε τον συνδυασµό νερού και διο-

ξειδίου του άνθρακα που περιέχει, περίπου 1,5 γρ. CO
2
 σε ένα κου-

τάκι των 330 ml.
Τα άλατα που περιέχονται στην µπίρα µαζί µε το νερό τής δίνουν τη 

δυνατότητα να µας ενυδατώνει και να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν αθλη-
τικό ποτό αποκατάστασης µετά από αυξηµένη δραστηριότητα και εφίδρωση. 

Πολλές µπίρες περιέχουν υψηλό ποσοστό φυτικών ινών, δηλαδή από 1,5 έως 
2 g/L, καθώς και β-γλυκάνη µαζί µε αραβινοξυλάνη. Οι ουσίες αυτές βοηθούν 

στον έλεγχο της υπερχοληστεριναιµίας και στην αύξηση της «καλής χοληστερό-
λης» HDL.

Η µπίρα βοηθάει στη διατήρηση γερών οστών µέσω της συνδροµής στη διατή-
ρηση της οστικής πυκνότητας. Οι πολυφαινόλες που περιέχει έχουν αντιοξειδωτική 

δράση και βοηθούν στο να προστατεύονται τα τοιχώµατα των αγγείων µας από φλεγµο-
νές. Στην µπίρα επίσης εντοπίστηκε η ουσία µελατονίνη, γνωστή για τις ευεργετικές της ιδι-

ότητες στην υγεία µας, η οποία υπάρχει σε µεγαλύτερη ποσότητα σε µπίρες µε πολύ αλκοόλ.
Υπάρχουν όµως και καταστάσεις όπου η µπίρα απαγορεύεται τελείως, όπως στην περί-

πτωση ατόµων που λαµβάνουν φάρµακα αντικαταθλιπτικά (αναστολείς της µονοξειδάσης) λόγω 
της τυραµίνης που περιέχει. Μπίρα δεν πρέπει να καταναλώνουν τα άτοµα µε υψηλό ουρικό οξύ γιατί 

αυξάνει τη δηµιουργία πουρινών στο σώµα µας, καθώς περιέχει γουανίνη και αδενίνη, δύο ουσίες που 
αυξάνουν το ουρικό οξύ. Η µπίρα επίσης πρέπει να αποφεύγεται από τα άτοµα µε κοιλιοκάκη και δυσανε-

ξία στη γλουτένη, καθώς περιέχει µια προλαµίνη του κριθαριού, τη χορδεΐνη, που δρα ανάλογα µε τη γλιαδίνη 
του σιταριού και µπορεί να επιβαρύνει την κατάστασή τους.
Η µπίρα είναι αρκετά θρεπτική, οι συνηθισµένες µπίρες που καταναλώνουµε, δηλαδή οι τύποι Pilsner και Lager, 

µας δίνουν περίπου 150-160 kcal στα 330 ml. Εάν πιούµε ένα κουτάκι µπίρα, είναι σαν να φάγαµε δύο φέτες ψωµί του τοστ.
Πιείτε, λοιπόν, την µπίρα σας µε µέτρο, δροσιστείτε και χαρείτε τα πολύτιµα συστατικά της, και αν πιείτε και δεύτερη, 

µην οδηγείτε, το αλκοόλ είναι αρκετό και ας µην το νιώθουµε.

*Ο Σωτήρης Ηλιόπουλος είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος, υπεύθυνος για το in-diet.gr.

Το καλοκαίρι θέλει και την µπίρα του

Oι µάσκες προσώπου το καλοκαίρι είναι παραπάνω από απαραίτητες. Είναι µέρος της επιµελούς 
φροντίδας του προσώπου µας. Ο ήλιος, οι υψηλές θερµοκρασίες, ο ιδρώτας και το θαλασσινό νερό 
επιταχύνουν τη γήρανση. Έτσι, η απλή ενυδάτωση δεν είναι αρκετή. Οι µάσκες Natura από τα ελληνικά 
καλλυντικά Dalon της εταιρείας BIOKAL COSMETICS άλλαξαν συσκευασία, έγιναν περισσότερο 
εργονοµικές, ανανεώθηκαν και έκαναν την παρουσία τους ακόµα πιο θελκτική στα καταστήµατα 
καλλυντικών. Μοντέρνες, εύκολες στη χρήση, µε διαφορετική σύσταση για κάθε τύπο δέρµατος, ήρθαν 
να γίνουν περισσότερο απαραίτητες στις φίλες και τους φίλους που τις εµπιστεύονται.

Οι µάσκες Natura από τα καλλυντικά Dalon κυκλοφορούν ως εξής:

1. Red Clay Mask: Μάσκα προσώπου µε κόκκινη άργιλο, πλούσια σε σίδηρο. Αποµακρύνει ρύπους, 
περίσσεια σµήγµατος και λιπαρότητα, συσφίγγει τους πόρους και αναδεικνύει τη φυσική λάµψη της 
επιδερµίδας. Εµπλουτισµένη µε ολιγοσακχαρίτες, πολυσακχαρίτες και βιταµίνη Ε, προσφέρει άµεσα 
και ορατά σύσφιξη και ενυδάτωση που διαρκούν. Για θαµπή και ταλαιπωρηµένη επιδερµίδα.

2. White Clay Mask: Μάσκα προσώπου µε λευκή άργιλο. Αποµακρύνει ρύπους, περίσσεια 
σµήγµατος και λιπαρότητα, συσφίγγει τους πόρους και αναδεικνύει τη φυσική λάµψη της 
επιδερµίδας. Εµπλουτισµένη µε ολιγοσακχαρίτες, πολυσακχαρίτες και βιταµίνη Ε, προσφέρει άµεσα 
και ορατά σύσφιξη και ενυδάτωση που διαρκούν. Ιδανική για όλους τους τύπους δέρµατος.

3. Green Clay Mask: Μάσκα προσώπου µε πράσινη άργιλο, πλούσια σε µεταλλικά στοιχεία. 
Αποµακρύνει ρύπους, περίσσεια σµήγµατος και λιπαρότητα, συσφίγγει τους πόρους και 
αναδεικνύει τη φυσική λάµψη της επιδερµίδας. Εµπλουτισµένη µε ολιγοσακχαρίτες, 
πολυσακχαρίτες και βιταµίνη Ε, προσφέρει άµεσα και ορατά σύσφιξη και ενυδάτωση που 
διαρκούν. Ιδανική για λιπαρές και µικτές επιδερµίδες.

4. Detox Clay Mask: Μάσκα προσώπου µε ενεργό άνθρακα. Ο ενεργός άνθρακας 
αποτοξινώνει την επιδερµίδα απορροφώντας ρύπους και περιττή λιπαρότητα. Η 
επιδερµίδα γίνεται ορατά πιο καθαρή και οµοιόµορφη και οι πόροι λιγότερο ορατοί. 
Εµπλουτισµένη µε ολιγοσακχαρίτες, πολυσακχαρίτες και βιταµίνη Ε, προσφέρει άµεσα 
και ορατά σύσφιξη και ενυδάτωση που διαρκούν. Ιδανική για όλους τους τύπους 
δέρµατος.

Οδηγίες χρήσης: Απλώστε οµοιόµορφα ένα πλούσιο στρώµα µάσκας στο 
πρόσωπο αποφεύγοντας την περιοχή των µατιών και αφήστε το για 20 λεπτά. 
Στη συνέχεια ξεβγάλτε µε άφθονο νερό.

Τις µάσκες Natura από τα καλλυντικά Dalon µπορείτε να τις βρείτε 
σε καταστήµατα καλλυντικών, σε σούπερ µάρκετ, καθώς και σε 
επιλεγµένα φαρµακεία.

www.biokalcosmetics.gr
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